
Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej zgodnie z ustawą 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 www.zs.reszel.pl (zwaną dalej stroną 

internetową). 

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.01.2021 roku 

Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności 29 marca 2022 roku 

Termin przekazania: do 31.03.2022 roku 

Data publikacji strony internetowej: październik 2019 roku. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2022 r. 

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. 

 

Niezgodności wynikają m.in.: 

 niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo, 
 filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, 
 brak warstwy tekstowej w niektórych skanowanych dokumentach, 
 część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej, 
 na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki., 
 zamieszczane treści są dostępne cyfrowo. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją 

strony mailowo pod adresem rataj@zsreszel.pl 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

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

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez 

audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, 

o którą stronę internetową 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. 



Podmiot publiczny zrealizuje 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 publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w 

sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po 

wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel 

Do budynku prowadzi jedno wejście od placu szkolnego. 

Wejście do budynku jest na równi z chodnikiem. 

Obsługa interesantów odbywa się sekretariacie w na parterze. 

Budynek składa się z piwnicy, parteru oraz dwóch pięter na które prowadzą schody. 

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 

słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu jest możliwość organizacyjna załatwienia 

sprawy dla osoby ze szczególnymi potrzebami w innym miejscu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa po wcześniejszym powiadomieniu.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Do budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

Brak jest toalet dla niepełnosprawnych. 



 

 

 

Kontakt ze Szkołą jest możliwy poprzez: 

 osobiste wstawiennictwo w sekretariacie ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel; 

 kontakt telefoniczny (centrala) pod numerem +48 887-540-040; 

 pocztą elektroniczną na adres: rataj@zsreszel.pl; 

 listownie na adres: Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-

440 Reszel 

 

Dostępność architektoniczna 

Warsztaty Szkole przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Wojska Polskiego 3a, 11-

440 Reszel 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wojska Polskiego 3a. 

Wejście do budynku jest na równi z chodnikiem. 

Budynek jest parterowy. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 

słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu jest możliwość organizacyjna załatwienia 

sprawy dla osoby ze szczególnymi potrzebami w innym miejscu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa po wcześniejszym powiadomieniu.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Do budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

Poruszanie się wózkiem inwalidzkim jest możliwe po warsztatach. 

Brak jest windy i toalet dla niepełnosprawnych. 

Kontakt z Warsztatami jest możliwy poprzez sekretariat Szkoły 



 osobiste wstawiennictwo w sekretariacie ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel; 

 kontakt telefoniczny (centrala) pod numerem +48 887-540-040; 

 pocztą elektroniczną na adres: rataj@zsreszel.pl; 

 listownie na adres: Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-

440 Reszel 

 

Dostępność architektoniczna 

Hala sportowa ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Łukasińskiego 3. 

Wejście do budynku jest na równi z chodnikiem. 

Obsługa interesantów odbywa się w pokoju nauczycieli w na parterze. 

Budynek składa się z parteru oraz piętra na które prowadzą schody. 

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 

słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu jest możliwość organizacyjna załatwienia 

sprawy dla osoby ze szczególnymi potrzebami w innym miejscu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa po wcześniejszym powiadomieniu.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Do budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

Brak jest toalet dla niepełnosprawnych. 

 

Dostępność architektoniczna 

Internat Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel 

Do budynku prowadzi jedno wejście od drogi wewnętrznej. 



Wejście do budynku podwyższone i prowadzą do niego schody. 

Obsługa interesantów odbywa się pokoju wychowawców na parterze. 

Budynek składa się z piwnicy, parteru oraz dwóch pięter na które prowadzą schody. 

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 

słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu jest możliwość organizacyjna załatwienia 

sprawy dla osoby ze szczególnymi potrzebami w innym miejscu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa po wcześniejszym powiadomieniu.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Do budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

Brak jest toalet dla niepełnosprawnych. 

 

Kontakt ze Internatem jest możliwy poprzez: 

 osobiste wstawiennictwo w sekretariacie ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel; 

 kontakt telefoniczny (centrala) pod numerem +48 887-540-040; 

 pocztą elektroniczną na adres: slawomir.wozniakowski@zsreszel.pl; 
 listownie na adres: Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-

440 Reszel 

 

Dostępność architektoniczna 

Biblioteka Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel. 

Do budynku prowadzi jedno wejście od drogi wewnętrznej. 

Wejście do budynku jest na równi z chodnikiem.  

Obsługa interesantów odbywa się bibliotece w na parterze. 



Budynek składa się z piwnicy, parteru oraz piętra, na które prowadzą schody. 

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 

słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu jest możliwość organizacyjna załatwienia 

sprawy dla osoby ze szczególnymi potrzebami w innym miejscu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa po wcześniejszym powiadomieniu.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Do budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

Brak jest toalet dla niepełnosprawnych. 

 

Kontakt ze Szkołą jest możliwy poprzez: 

 osobiste wstawiennictwo w sekretariacie ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel; 

 kontakt telefoniczny (centrala) pod numerem +48 887-540-040; 

 pocztą elektroniczną na adres rataj@zsreszel.pl; 
 listownie na adres: Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-

440 Reszel 

 

 

 

 

 

 
  
 


