Deklaracja dostępności
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 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:// rudno.edu.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2012-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2022-04-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-01
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-04-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dariusz Jakubowski, adres e-mail: sekretariat.rudno@rudno.home.pl, telefon:
58 536-11-07.
Informacja zwrotna
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 za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji.
Postępowanie odwoławcze
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówił żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu
do informacji, można złożyć skargę na takie działania.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie składa się ze szkoły podstawowej i przedszkola, ul. Szkolna
4, 83-121 Rudno oraz Przedszkola w Lignowach Szlacheckich 94, 83-121 Rudno. Teren należący do ZKiW
w Rudnie oraz w Lignowach otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed
nieautoryzowanym wejściem. Aby wejść do budynku w Rudnie nie ma potrzeby pokonywania
schodów, istnieje możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim wejściem C od strony boiska lub wejściem
E wprost z poziomu terenu lub podjazdem. Do budynku w Ligowach istnieje możliwości wjazdu na
wózku inwalidzkim z poziomu terenu.
Dostosowanie korytarzy
W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
Dostosowanie schodów
Budynki są dwupoziomowe.
Dostosowanie wind
W placówkach nie ma windy.
Dostępność pochylni
Do budynku w Rudnie Wejście C od strony boiska oraz wejście E umożliwia dostanie się do budynku
wprost z poziomu terenu lub pochylni. Do budynku w Lignowach Szlacheckich wejście znajduje się na
poziomie terenu.
Dostępność platform
Przy schodach wejściowych nie ma platform.
Dostępność informacji głosowych
W budynku nie ma informacji głosowych.
Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Dostosowanie parkingów
Na parkingu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.
Prawo wstępu z psem asystującym
Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Dostępność tłumacza języka migowego
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

