
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 

Deklaracja dostępności strony internetowej SOSW w Stoku Lackim 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim zwany dalej Ośrodkiem  
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.  

Data publikacji strony internetowej: 12.10.2012 r. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
Ośrodka – http://www.soswstoklacki.pl. Strona podmiotowa  jest częściowo zgodna z ustawą 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Ustawienia na stronie podmiotowej BIP 
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Stoku Lackim posiadają następujące ułatwienia: 

− możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 
 
Data sporządzenia deklaracji. 
Deklarację sporządzono dnia 20.12.2021r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika 
Ośrodka. 
Skróty klawiaturowe 
Strona internetowa nie zawiera skrótów klawiaturowych przeglądarki. 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe. 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą 
wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności  cyfrowej drogą elektroniczna na 
adres e-mail: soswst@poczta.onet.pl lub przez elektroniczna skrzynkę podawczą: 
/SOSWSTOKLACKI/SkrytkaESP lub pisemnie na adres Ośrodka: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce. 
Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem telefonu +48 25 6315901. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
skargi za brak zapewnienia dostępności. 
 
Procedura wnioskowo-skargowa 
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. 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. 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 publiczny odmówi realizacji żądania 
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po 
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 
 
Dostępność architektoniczna. 
Ośrodek jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. W obiektach Ośrodka nie ma oznaczeń  
w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma też 
możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Na terenie Ośrodka i we wszystkich 
obiektach placówki nie ma zakazu wstępu osobom z psem asystującym, wprost przeciwnie, 
od lat prowadzi się u nas dogoterapię i podopieczni do widoku osób z psami są 
przyzwyczajeni. Ośrodek mieści się w 4 niezależnych budynkach: 

1. Budynek Nr 1 pałac – 2 kondygnacje 
2. Budynek Nr 2 oficyna – 2 kondygnacje 
3. Budynek Nr 3  - 1 kondygnacja 
4. Budynek Nr 4 – 1 kondygnacja 
5. Otoczenie - park 

Ad. 1. PAŁAC 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, 
oznaczone graficznie i kolorystycznie, opodal znajduje się duży parking dla 40 pojazdów.  

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dla przedszkola przeznaczone jest wejście wschodnie – 
wyposażone w windę, uczniowie i wychowankowie korzystają zwykle z wejścia 
południowego  to wejście dysponuje szerokim, dwustronnym podjazdem, do wejścia 
zachodniego prowadzą wygodne 5 stopniowe schody wyposażone w poręcze. Przy tych 
drzwiach znajduje się dzwonek przywoławczy umożliwiający bezpośredni kontakt 
z wyznaczonym pracownikiem i skrzynka podawcza umożliwiająca przekazywanie 
dokumentów. Wszystkie drzwi mają wymaganą przepisami szerokość umożliwiając 
swobodną komunikację osobom na wózkach. Przed wejściem głównym oraz w samym 
wejściu znajduje się system wycieraczek modułowych. Wejście główne oraz korytarz na 
parterze jest na tym samym poziomie (bez progów). Dla osób na wózkach, dzięki windzie 
wewnętrznej,  dostępne są wszystkie pomieszczenia pałacu, na piętro dodatkowo prowadzą 
bardzo wygodne schody wyposażone w poręcze i ekrany zabezpieczające. W budynku 
znajdują się łazienki i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek 
jest wyraźnie oznakowany, wyposażony w automatyczne systemy przeciwpożarowe 
z wydzielonymi strefami bezpieczeństwa pożarowego, obiekt posiada automatyczny system 
oświetlenia awaryjnego. 

 



Ad. 2. OFICYNA 

Budynek dwukondygnacyjny z wejściem od strony wschodniej, do drzwi prowadzą dwa 
stopnie schodów umożliwiające zastosowanie podjazdów, w które Ośrodek jest wyposażony. 
Schody posiadają wygodną poręcz, wszystkie pomieszczenia parteru są pozbawione progów 
z drzwiami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, na parterze 
znajduje się też toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest wyposażony w automatyczne 
systemy przeciwpożarowe. Na piętro prowadzą schody, których przebudowa ze względów 
architektonicznych jest niemożliwa – obiekt zabytkowy. 

Ad. 3. ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNY 

Budynek jednopoziomowy z wejściem od strony zachodniej, do wejścia prowadzi jeden  
10 cm schodek. Budynek wyposażony w prysznic i toaletę dla osób niepełnosprawnych, 
w obiekcie znajduje się sala gimnastyczna i sala integracji sensorycznej. 

Ad.4. SIŁOWNIA 

Budynek jednopoziomowy z dwoma wejściami od strony północnej i południowej 
znajdującymi się niemal na poziomie gruntu. Do budynku prowadzą dwustopniowe schody 
bez podjazdu, obniżony korytarz, próg do klasy.  

Ad. 5. OTOCZENIE - PARK 

Dodatkowo Ośrodek posiada duży park z wygodnymi brukowanymi alejami, boisko 
o nawierzchni sztucznej, duże boisko trawiaste oraz tereny rekreacyjno-dydaktyczno-
wypoczynkowe, ze stawem, pomostem, altaną dydaktyczną oraz licznymi elementami małej 
architektury spełniającymi istotne zadanie dydaktyczne. Cała zewnętrzna infrastruktura 
Ośrodka jest dostępna również dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 


