
Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony 

internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół 

Plastycznych we Wrocławiu: www.zsp.wroclaw.pl 

Data publikacji strony:  6.02.2019 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 6.02.2019 

Na stronie funkcjonuje prosta czcionka, jej rozmiar nie utrudnia czytania. 

Kontrast jest prawidłowy. Tło strony jest jasne, nie ma wpływu na czytelność tekstu. 

Interfejs strony jest przyjazny i przejrzysty, szkielet informacyjny jest uporządkowany. Po stronie 

użytkownik może poruszać się intuicyjnie. 

Większość zdjęć jest opisanych znacznikiem „alt”, tak aby ich treść była dostępna dla osób 

niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki np. na urządzeniach mobilnych. 

Dokumenty zamieszczone na stronie są w formacie tekstu, nie skanów/zdjęć. 

Strona działa prawidłowo na wszystkich przeglądarkach i różnych rozdzielczościach ekranowych. 

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, zawsze otwierają się w tym samym oknie. 

Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. 

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgody z zasadami dostępności. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o 

kontakt.  Adres poczty elektronicznej:  sekretariat.zsp@onet.pl  

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer  telefonu +48 71 798 69 14. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na 

brak zapewnienia dostępności. 

Dostępność architektoniczna 

• wejście do budynku Zespołu Szkół Plastycznych we Wrocławiu usytuowane jest od strony ul. 

Piotra Skargi, 

• wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (jeden stopień), 

• wewnętrzna struktura budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących, 

• w szkole nie ma tłumacza języka migowego, 

• sekretariat znajduje się na parterze, 

• w budynku nie ma windy, 

• do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data sporządzenia deklaracji : 01.03 2021r 


