
Deklaracja dostępności strony 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić 
dostępność strony internetowej SOSW w Człuchowie  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 serwisu 
internetowego http://osw-czluchow.edupage.org. 
 
Dane teleadresowe jednostki: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie  
77-300 Człuchów 
ul. S. Batorego 24 
tel/fax.: 598342416 
e-mail: sosw.czluchow@wp.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: 30.08.2019 r. 
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.08.2020 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: 
1. Niektóre materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie 

ustawy o dostępności cyfrowej. 
2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 
3. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. 
4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 
5. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. 
6. Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo. 
 
Deklarację sporządzono dnia 11.01.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 
podmiot publiczny. 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
Ułatwienia na stronie internetowej 
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia: 
1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery). 
2. Możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie. 
3. Wysoki kontrast. 
4. Jasne tło. 
5. Podświetlane linki. 
6. Czytelna czcionka. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
odpowiedzialną jest Justyna Smolak, adres poczty elektronicznej soswszkola@gmail.com.  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 lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w 
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub 
materiału itp. 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 w formie alternatywnej, powinna także 
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określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i 
nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 
publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym 
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest 
możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 
informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności 
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po 
wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 
 
Dostępność architektoniczna 

1. SOSW w Człuchowie mieści się w 2 budynkach przy ul. Batorego 24 oraz Szczecińskiej 8. 

2. Do budynku szkoły przy ul. Batorego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 
Batorego, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj 
ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 

3. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać w 
godzinach pracy szkoły. 

4. Ponadto jest jeszcze wejście ze schodami do przedszkola wchodzącego w skład placówki 
mieszczące się tuż po wejściu na teren obiektu od strony ul. Batorego. Z tyłu budynku 
znajduje się wyjście ewakuacyjne. 

5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy 
obsługi na portierni. 

6. W budynku na każdym poziomie ( parter, pierwsze, drugie piętro) znajduje się korytarz. 
Na jego początku oraz w środku znajduje się klatka schodowa. Budynek posiada windę. 

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się, w korytarzu, na prawo od windy. 

9. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

11. Do budynku szkoły przy ul. Szczecińskiej prowadzi główne wejście ze schodami 
znajdujące się od ulicy Szczecińskiej. Ponadto znajdują się 2 wejścia od strony boiska , 
dostępne z ul. Traugutta umożliwiające korzystanie z wózka. Wejście jest 
ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 

12. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 
pracownicy obsługi szatni znajdującej się po prawej stronie od wejścia głównego. 

13. W budynku na każdym poziomie ( parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego 
początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy. 

14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

15. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się, w korytarzu, na prawo od wejścia od 
strony boiska. 

16. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

17. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

18. W palcówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

19. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w 
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

20. W placówce nie ma pętli indukcyjnych.  
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