Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
Wstęp deklaracji
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 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. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs-ilawa.pl
Dane teleadresowe placówki:
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja
ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
Email: www.zs-ilawa.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.03.2013 r. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Informacje opublikowane na stronie głównej przed 23 września 2018 r. nie są
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są
dostępne cyfrowo w całości.
Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie
w ramach możliwości finansowych szkoły.
Ułatwienia na stronie internetowej dla osób z niepełnosprawnościami:
Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki komputerowej:
 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po
serwisie za pomocą klawisza Tab (poruszanie się po zakładkach) oraz Alt+˿(cofnij),
 ,,focus” wokół elementów nawigacyjnych,
 staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie mieści się przy ul. Mierosławskiego
10, 14-200 Iława.
Obok budynku głównego znajduje się hala sportowa połączona z budynkiem szkoły
podziemnym łącznikiem oraz budynek Warsztatów Szkolnych wraz z Centrum Kształcenia
Zawodowego nr 2.
Do budynku głównego prowadzą 4 wejścia, do hali sportowej 2 wejścia, do budynku
WSZ i CKZ- 5 wejść.
Do wejścia głównego szkoły prowadzą schody i podjazd dla wózków inwalidzkich, do hali
sportowej przy drzwiach głównych możliwy jest dostęp wózkiem inwalidzkim.
W budynkach szkolnych nie ma windy.

Budynek szkoły składa się z 4 kondygnacji:
Przyziemie:
- sala gimnastyczna,
- szatnia, szatnie WF uczniów,
- archiwum szkolne,
- pomieszczenia gospodarcze,
- sale lekcyjne
Parter:
- gabinet dyrektora,
- sekretariat i kadry,
- świetlica,
- sale lekcyjne
- pomieszczenia obsługi
- gabinet pielęgniarki
Pierwsze piętro:
- gabinet zastępców dyrektora
-gabinet kierownika gospodarczego,
- pokój nauczycielski,
- sale lekcyjne
Drugie piętro:
- gabinet pedagog,
- dział księgowości,
- kancelaria uczniowska,
- sale lekcyjne,
- biblioteka
Trzecie piętro:
- pracownie komputerowe,
- sale lekcyjne
Budynek WSZ i CKZ jest 2-kondygnacyjny
Parter:
- hale warsztatowe,
- biura,
- kuchnia z jadalnią,
- szatnie
Pierwsze piętro:
- sale lekcyjne,
- pracownie gastronomiczne,
- pracownia obsługi konsumenta,
- pracownia hotelarstwa,
- aula szkolna, biuro, pokój nauczycielski
Budynek hali sportowej składa się z boiska pełnowymiarowego, szatni uczniów, pokoju
nauczycieli w-f. , salki konferencyjnej, widowni, siłowni, pomieszczeń gospodarczych.

Do budynków szkolnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Deklaracja została sporządzona 30 marca 2021 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikiem Zespołu
Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z Panem Piotrem Turowskim
e-mail: zsilawa@poczta.onet.pl, tel. 89 648 20 61
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo
wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

