DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 11 we Wrocławiu 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.
Obecnie prowadzimy starania o wprowadzenie na stronie internetowej zmian, które zapewnią
zgodność z wymaganiami w/w ustawy.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://sosw11.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022.03.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.01

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
wymienionych poniżej:
brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
dokumenty w PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji
nawigacyjnych, tytułu itp.)
w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem,
brak tekstu alternatywnego do linku/przycisku.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:
adres strony internetowej, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
swoje imię i nazwisko,

swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np.
druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa)

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia
wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Możesz skontaktować się Z nim mailowo − sekretariat.sosw11@wroclawskaedukacja.pl lub
telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu: 71 798 68 35.

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od
jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy
nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje
w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z
Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na adres:
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 11
UL. Kamienna 99-101
50 – 547 Wrocław
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz
zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dane adresowe:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 11, ul. Kamienna 99-101, 50 – 547 Wrocław
tel. 71 798 68 35.
Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek
Budynek dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Kamiennej 99-101.
Ma barierę w postaci schodów wejściowych do budynku. Drugie wejście usytuowane jest na
poziomie chodnika, zapewniający swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku
inwalidzkim. Placówka wyposażona jest w przenośny schodołaz, umożliwiający transport
osoby na wózku pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
Budynek nie jest wyposażony w windę.

Internat
Internat znajduje się na I piętrze po lewej stronie od wejścia głównego. Posiada tylko jedno
wejście główne. Dostęp do internatu jest możliwy tylko za pomocą schodołazu.

Wejście główne
Wejście główne do budynku szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek główny szkoły składa się
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kondygnacji (przyziemie, parter i I piętro) połączonych ze sobą schodami. W budynku
głównym szkoły do drzwi wejściowych prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia szkoły. Nad wejściem nie ma głośników
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń
kontrastowych dla osób słabowidzących.

Sekretariat i pomieszczenia biurowe
Sekretariat Ośrodka, gabinet dyrektora i wicedyrektora oraz pomieszczenia biurowe znajdują
się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.
Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi zawieszonymi na standardowej
wysokości.

Pomieszczenia sanitarne
Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku
głównego Ośrodka. Są odpowiednio oznakowane.

Miejsca parkingowe
Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia
do budynku z psem przewodnikiem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez psa.

Dojazd
Budynek znajduje się we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 99-101.
Dojazd samochodem osobowym bez opcji skorzystania z parkingu dla osób z
niepełnosprawnością.
Najbliższe przystanki znajdują się w odległości 200 m:
przy ul. Kamiennej - linia 134, 125,
przy ul. Borowskiej - K, 145, 146, 113, 112.

Obsługa osób słabosłyszących
Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących / niesłyszących w języku migowym.

Wytworzył: Administrator

Administratorem danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11 we Wrocławiu,
ul. Kamienna 99-101, 50-547 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych –
Tomasza Grzybowskiego 0: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Wyłom 16,
61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w
biurze podawczym oraz na https://sosw11.wroclaw.pl

