
 
 

Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku 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 
http://lo1prudnik.wodip.opole.pl/. 

 
 Data publikacji strony internetowej: 2016-12-18 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15 

 

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 

1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 
 

2. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych - zdjęcia są 
tylko ilustracją tekstu. 

 
3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

 
4. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. 

 
5. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. 

Informacje dodatkowe – strona posiada: 

Narzędzie ułatwień dostępu, a w nim: 

 podwyższony kontrast
 możliwość powiększenia liter
 podświetlane linki
 mapa strony
 skala szarości

http://lo1prudnik.wodip.opole.pl/


 jasne tło

 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

 
 

 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-15

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-15

 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Benedykt Chałupnik

 E-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl
 Telefon: 774362316

 
Każdy ma prawo: 

 
 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 prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 
 Organ prowadzący: Powiat Prudnicki
 Adres: ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

 E-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=dc414155-733b-4854-8a20-9b3eb661a2cb
mailto:lo1prudnik@wodip.opole.pl
mailto:powiatpr@powiatprudnicki.pl


 Telefon: 774381700

 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 
 
 
 
 
 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku znajduje się w dwóch budynkach przy 
ulicy Gimnazjalnej 1 i 2. 

 
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Gimnazjalnej 2, 
prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami 
nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. 

 
2. Niedaleko terenu szkoły znajdują się miejsca parkingowe, w tym wydzielone miejsca 
dla niepełnosprawnych. 

 
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 
pracownicy administracji. 

 
4. W budynku szkoły przy ulicy Gimnazjalnej 2 nie ma dostosowań dla 
niepełnosprawnych, w budynku przy ulicy Gimnazjalnej 1 znajduje się winda dla 
niepełnosprawnych. 

 
5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych 
przypadkach. 

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

