
Deklaracja dostępności szkolnej strony 

internetowej 

Centrum Edukacji Ogrodniczej 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 szkolnej strony internetowej. 

• Data publikacji strony internetowej: 2013-09-02 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 

lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych, 

• dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi, 

• występuje w pełni wyjustowany tekst 

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-24 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-

26 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Karżel. 

• E-mail: d.karzel@ceogr.edu.pl 

• Telefon: 914317358 

Każdy ma prawo: 

https://ceogr.edu.pl/


• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej 

formie. 

Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w 

alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy 

od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć 

skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

• Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej 

• Adres: ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 

• E-mail: sekretariat@ceogr.edu.pl 

• Telefon: 914612379 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Budynek:  Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 

Szczecin 

• przy wejściu do głównego budynku znajduje się podjazd dla wózków 

inwalidzkich wyposażony w odpowiednie poręcze, umożliwiający dostęp do 

pomieszczeń znajdujących się na parterze; 

• w budynku nie ma wind, podnośników, co uniemożliwia przemieszczanie się 

osobie na wózku inwalidzkim na I piętro; 

• sekretariat znajduje się na parterze i jest dostępny dla osób z ograniczeniami 

ruchowymi; 

• na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z 

ograniczoną sprawnością ruchową; 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


• w pobliżu obiektu istnieje możliwość pozostawienia samochodu na parkingu 

znajdującym się w okolicy placówki, a w wyjątkowych sytuacjach jest 

możliwość dojazdu do podjazdu dla niepełnosprawnych; 

• w sąsiedztwie szkoły znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, które są 

obsługiwane również przez tabor niskopodłogowy; 

• szkolna strona internetowa jest prowadzona z zastosowaniem czcionki 

bezszeryfowej; 

• osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się 

z placówką za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, strony 

internetowej, szkolnego FB czy Instagram, telefonicznie oraz osobiście; 

• w szkole pracują specjaliści pedagogiki rewalidacyjnej, terapeutycznej, 

surdopedagogiki i tyflopedagogiki, którzy prowadzą zajęcia dla uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

• w szkole kształcą się uczniowie z zagranicy, którzy otrzymują wsparcie w nauce 

języka polskiego dla obcokrajowców; 

• dyrektor jednostki wyraża zgodę na wejście z psem asystującym; 

• brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 

online; 

• w budynku nie ma pętli indukcyjnych; 

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych 

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Aplikacje mobilne: 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

 


