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Zespół Szkół nr 4 im Ziemi Dobrzyńskiej   w Nadrożu zobowiązuje się zapewnić dostępność
strony  internetowej,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności
cyfrowej  stron internetowych i  aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie  ma
zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 4 im Ziemi Dobrzyńskiej   w Nadrożu.
Data publikacji strony internetowej – 15.12.2012.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.04.2017.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest  częściowo  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej  stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych,  z  powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 zamieszczone na stronach informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w
całości w przypadku gdy były skanowane.

 Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są 
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020r
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do 
kontaktu w sprawie dostępności jest Anna Banasiak
e-mail: dyrektor.zs4.nadroz@gmail.com 
Telefon:  54 280 31 12
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy  ma  prawo  do  wystąpienia  z  żądaniem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony
internetowej.  Jeżeli  osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę  otrzymania  informacji  za  pomocą
alternatywnego  sposobu  dostępu,  powinna  także  określić  dogodny  dla  niej  sposób
przedstawienia informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądania niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 7 dni  od dnia  wystąpienia  żądania.  Jeżeli  dotrzymanie  tego terminu nie jest  możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Informuje również, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące
od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.



W przypadku odmowy wnoszący żądanie  możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić
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Nadróż 1
87-515 Rogowo

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Dla  osób  poruszających  się  na  wózku  istnieje  możliwość  telefonicznego  umówienia  się  z
pracownikiem w celu obsługi,  w dogodnym miejscu dla osoby niepełnosprawnej   na terenie
zespołu.
Łazienka nie są  dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.    
W  budynku  szkoły  nie  ma  pętli  indukcyjnych,  oznaczeń  w  alfabecie  brajla  ani  oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Nie ma możliwości  tłumacza polskiego języka migowego zarówno na miejscu jak i on-line.
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