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DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
 

Dostępność cyfrowa 
Zespół  Szkół  nr  4  im.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego w Warszawie  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 serwisu  internetowego   Zespołu 
Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Warszawie –  www.zse4.waw.ids.pl 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 
cyfrowej  stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych  z  powodu 
niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej 
 

Treści niedostępne 
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. 
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. 
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkownika i nie są wystarczająco opisane. 
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. 
 

Wyłączenia 
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 
Filmy 
Niektóre materiały pochodzą ze źródeł zewnętrznych. 
 
 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 
Możliwość zmiany rozmiaru tekstu. 
Wyróżnienie odnośników.  
Na stronie Internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować 
można się drogą mailową, używając adresu:  kontakt.zs4@eduwarszawa.pl lub telefonując na 
numer  22  8231436.  Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie  informacji 
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 
W zgłoszeniu prosimy podać: 

 swoje imię i nazwisko, 
 swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 
 opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy. 

Na  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 o tym wraz z  
informacją dotyczącą nowego  terminu, do którego poprawimy zgłoszone 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  ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób. 
. 
 

Dostępność architektoniczna 
Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 
46, 02‐353 Warszawa 
Odległość  od  przystanku  linii  autobusowej  172  wynosi  około  300m,  od  przystanku  linii 
autobusowej  192,154,  186 wynosi  około 400m, odległość od dworca Warszawa Zachodnia 
wynosi około 400m. 
Do budynku prowadzi wejście  główne od ul.  Szczęśliwickiej. Wejście na  teren  szkoły  przez 
furtkę  o szerokości 105 cm. 
Brak wind  i  podjazdów dla wózków. Wejście główne do budynku  schodami. Po wejściu do 
budynku po prawej stronie znajduje się portiernia. Pracownik szkoły znajdujący się na portierni 
służy informacją oraz pomocą w dalszym poruszaniu się po budynku szkoły. 
Na parterze budynku szkolnego po prawej stronie za portiernią  znajduje się sekretariat  szkoły 
oraz  gabinet  dyrektora  szkoły.  Po  lewej  stronie  od  sekretariatu  znajduje  się  wejście  do 
biblioteki szkolnej.  
W  budynku  drzwi  wejściowe  i  korytarze  umożliwiają  swobodne  poruszanie  się  osób  na 
wózkach inwalidzkich. 
Do sekretariatu szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim 
zgłoszeniu tego faktu. 
Osoby  niepełnosprawne  ruchowo  mogą  być  obsłużone  bez  konieczności  wchodzenia  do 
budynku.  
W szkole nie ma tłumacza języka migowego oraz pętli magnetycznych. 
W  budynku  nie ma  oznaczeń w  alfabecie  Braila  ani  oznaczeń  kontrastowych  lub w  druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami 
uprawnionymi”)    w  celu  załatwienia  sprawy  w  szkole  są  zobowiązane  zgłosić  zamiar 
korzystania  z  usług  tłumacza migowego  lub  wskazać  inną metodę  komunikowania  się,  co 
najmniej  na  7  dni  przed  planowaną  wizytą  w  szkole  kontaktując  się  z  pracownikiem 
sekretariatu (preferowana forma mail) podając datę  oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób 
przekazania  informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza 
języka migowego  w  terminie  wyznaczonym  przez  osobę  uprawnioną. W  przypadku  braku 
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możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia 
sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub 
wskazania na inną formę jego realizacji. 
 


