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Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej dostępnej po adresem: ekonomik.opole.pl. 

Data publikacji strony internetowej:  2021-01-30.  

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-01-30. 

 

Stan dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności wymienionych poniżej: 

 Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury. 

 Brak informacji o tym, że niektóre treści zostaną wyświetlone w nowym oknie/zakładce 

przeglądarki. 

 Wygląd i działanie menu nie jest takie same na wszystkich stronach. 

 Przy tekście powiększonym do 200% nie wszystkie treści są widoczne i dostępne. 

 Złożone elementy graficzne mogą nie posiadać poszerzonego opisu. 

 Może brakować opisów tekstowych zawartości elementów filmowych, animowanych  

i dźwiękowych opublikowanych na stronie. 

 Filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. 

 Filmy nie posiadają audiodeskrypcji. 

 Linki do dokumentów do pobrania mogą nie zapewniać informacji o jego formacie, 

rozmiarze i języku. 

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 2023-02-23. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-23. 

Skróty klawiaturowe 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z naszą szkołą 

pod adresem: szkola@zse.opole.pl  lub telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu  

77 453 66 41. 

W zgłoszeniu podaj: 

 swoje imię i nazwisko, 

 swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 

 dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,  

 opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni  

od jego otrzymania. 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy 

nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy 

informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści  

z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal 

będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je 

do Rzecznika Praw Obywatelskich, dane kontaktowe dostępne są na stronie 

https://bip.brpo.gov.pl/. 

 

Dostępność architektoniczna 

1. Dostępność wejścia do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana 

Roweckiego „Grota” w Opolu i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób 

przychodzących dostępne są : 

a) wejścia główne: 

• od ulicy Kościuszki – wejście schodami przez taras, drzwi dwuskrzydłowe 

otwierane samodzielnie. 

• od ulicy Orzeszkowej  – wejście przez bramę prowadzącą na boisko szkolne, drzwi 

dwuskrzydłowe otwierane samodzielnie. Wejście/wjazd na boisko jest na poziomie 

„zero” pozwala na wjazd  osobom na wózkach inwalidzkich. Po przejściu do 

budynku przez drzwi istnieje bariera w postaci schodów. 
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 b) wejścia boczne/dodatkowe: 

• od ulicy Kościuszki – wejście od strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jest 

nieczynne, wykorzystane jako wyjście ewakuacyjne z budynku, drzwi 

dwuskrzydłowe otwierane samodzielnie. 

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli, jedynie okresowo na portierni,  przy wejściu 

głównym od strony ul Kościuszki dyżurują sprzątaczki. 

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind 

Dla osób na wózkach brak dostępności , brak windy w budynku. 

Na korytarzach budynku szkoły brak barier dostępności. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. 

 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Brak pochylni/podjazdu dla osób na wózkach. 

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób słabo 

słyszących.  

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni usytuowanej przy 

wejściach głównych. 

Na korytarzach budynku szkoły jest dostępna informacja na temat rozkładu pomieszczeń wraz 

z drogami ewakuacyjnymi. 

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wzdłuż ulic Kościuszki i Orzeszkowej wyznaczone są miejsca do parkowania samochodów; 

Na ulicy Kościuszki jest wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. 

Na końcu  ul. Orzeszkowej, naprzeciw wejścia do szkoły,  również jest wyznaczone miejsce  

do parkowania dla osób niepełnosprawnych. 
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5. Informacja o prawie do wstępu z psem asystującym 

Wstęp do budynku szkoły osobie korzystającej z psa asystującego jest zapewniony, instrukcja 

dostępu jest do wglądu na portierni. 

Do szkoły można dojechać transportem publicznym MZK, przystanek jest usytuowany  

na ul. Ozimskiej, przy wlocie do ul. Orzeszkowej, oddalony od szkoły kilkadziesiąt metrów. 

 


