
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 

w Suwałkach 

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach 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 Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. 

• Data publikacji strony internetowej: 2014-08-01 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów 

alternatywnych, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików 

nie jest dostępnych cyfrowo. 

Większość filmów i zdjęć zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o 

dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-

30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach.     

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy              

o kontakt.  

• Osobą kontaktową jest: Alicja Węsierska-Kwiecień,  

• Adres poczty elektronicznej:  dyrektor@zs1.suwalki.eu  

• Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 875663498. Tą 

samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 

oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

https://zs1.suwalki.edu.pl/index.php
mailto:dyrektor@zs1.suwalki.eu


 

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 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie 

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji 

itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą 

stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba 

żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna 

także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie 

niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest 

możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania 

będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli 

zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi 

realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, 

można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury 

można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 

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


Dostępność architektoniczna 

• Budynek główny nr 1 z wejściem od ul. T. Noniewicza bez progów, 6 piętrowy, z 

windą, 

• Dostęp do windy z poziomu parteru, z wejściem o 6 schodach, po obu stronach 

poręcze, 

• Do budynku nr 2 dostęp z zejściem o 9 schodach, po obu stronach poręcze. Z tego 

poziomu są dwa wyjścia na zewnątrz na patio za pomocą pochylni chodnikowych, 

• Kolejny budynek nr 3 jest dostępny z poziomu budynku nr 2, pokonując niewielki 

próg, jest się na poziomie budynku nr 3 (sala gimnastyczna), 

• Przed wejściem do budynku głównego w odległości ok. 7 metrów znajduje się 1 

miejsce parkingowe dla inwalidy, oznaczone poziomo i pionowo, 

• Najbliższe oba przystanki, znajdują się w odległości ok. 260 metrów od głównego 

wejścia do szkoły tj. Noniewicza/Wigry (06) oraz Noniewicza/Stokrotka (05), 

• W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane 

przez pojazdy niskopodłogowe, 

• W Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, 

• Pozostałe informacje, zgodnie z zamieszczonym raportem o stanie zapewnienia 

dostępności podmiotu publicznego, umieszczonym na stronie internetowej szkoły. 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia 

Na stronie internetowej szkoły można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. 

Strona internetowa jest jasna i czytelna. Można powiększać litery za pomocą 

przeglądarki. 

Aplikacje mobilne 

• III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach 

 

https://www.facebook.com/3losuwalki

