PROCEDURA ORGANIZACrJNA ZAPOBIEGANIA,WYKLUCZENIU OSOB
POPRZEZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚO DO DANYCH I USŁUG PUBLICZNYCH
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przypadku nie zapewnienia lub częściowego zapewnienia
dostępności cyflowej lub ąrchitektonicznej

Dane koordynatora i pozostałe dane kontaktowe

Koordynatorem do spra\^/ dostępności w Zespole Szkół nr z im. Tadeusza Kościuszki jest:
Wicedyrektor do spraw organizaryjno-dydakĘcznych - mgr inż. Wojciech Wawer

W przypadku nieobecności koordynatora osobą kontaktową w sprawie zapewnienia
dostępności jest:
Kierownik gospodarcza - mgr Edyta Sergiel
Dane kontaktowe:
Sekretariat: tel. (z5) 68z zt oo, e-mail: offi ce@zspzgarwolin.pl
Nazwa użytkownika w komunikatorze SĘpe: kancelariazspz
Skrytka ePUAP, na którą naleĘ kierować korespondencję w sprawie dostępności:
l ZSzG arw olin / S krytka E S P
Przy wejściugłównym udzielane są werbalnie ogólne informacje w sprawie zapewnienia
dostępności przez pracownika, który pełni dyżur.

z. Zastosowanie procedury w przypadku szczególnym - kontaktu z rodzicem
lub opiekunem ucznia, który łr.nioskuje o dostęp do danych lub usfug publicznych
z.r. Przebieg procesu udostępnienia danych lub usfug publicznych w przypadku nie

zapewnienia lub częściowegozapewnienia dostępności cyfrowej lub architektonicznej
- w przypadku kontaktu z rodzicem lub opiekunem ucznia.

2.7.1. Rodzic lub opiekun ucznia kontaktuje się z Wychowawcą klasy lub
koordynatorem ds. dostępności wybraną formą komunikacji: telefonicznie,
za pośrednictwem wiadomości e-mail, z uĘciem skrytki ePUAP lub osobiście sldadając
wizytę w szkole.

2.L.2. Po nawiązaniu kontaktu Wnioskujący przekazuje informację o charakterze
ograniczeń w dostępności do komunikacji z Wychowawcą klasy.

z.I.3. W terminie

określonym w przepisach prawnych z rodzicem lub opiekunem
kontaktuje się Wychowawca klasy i przekazuje termin, zakres i formę komunikacji,
udostępnienia danych lub usług publicznych rodzicowi lub opiekunowi.

3. Zastosowanie procedury w przylradkach ogólnych zapewnienia dostępności usług
publicznych
3.r. Przebieg procesu udostępnienia danych lub usług publicznych w przypadku

nie zapewnienia lub częściowegozapewnienia dostępności cyfrowej.
3.1.1. Osoba kontaktuje się z koordynatorem ds. dostępności wybraną forrną
komunikacji : telefonicznie, za pośrednictwem wiadomoście-mail, z użyciem
skrytki ePUAP lub osobiście składając wizytęw szkole.
3.1.2. Po nawiązaniu kontaktu Wnioskujący przekazuje informacje o danych
lub usłudze publicznej i jej zakresie, z której chce skorzystać.

3.I.3. W terminie

przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych

\,ryyznaczony pracownik szkoĘ kontaktuje się z Wnioskującym

(ztĘcierr'

formy komunikacji wykorzystanej przez Wnioskującego) i przekazuje termin,
zakres i formę udostępnienia danych lub usług publicznych Wnioskującemu.
3.z. Przebieg procesu udostępnienia danych lub usług publicznych w przypadku
nie zapewnienia lub częściowegozapewnienia dostępności architektonicznei.
3.z.7. Osoba kontaktuje się z koordynatorem ds. dostępności wybraną formą
komunikacji: telefonicznie, za pośrednictwem wiadomoście-mail, z użyciem
skrytki ePUAP lub osobiście składając wizytę w szkole.
3.2.2, Po nawiązaniu kontaktu Wnioskujący przekazuje informacje o danych
lub usłudze publicznej i jej zakresie, z której chce skorzystać.
3.2.3. W terminie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
\Myznaczony pracownik szkoĘ kontaktuje się z WniosĘącym (z uzyciem
formy komunikacji wykorzysta nej przez Wnio skui ące go ) i przekazuj e termin,
zakres i formę udostępnienia danych lub usfug publicznych Wnioskującemu.
Zapewnienie dostępności danych lub usług publicznych przezZespół Szkół nr 2 w
Garwolinie może zostać zrealizowane z pomocą wybranej strony trzeciej - podmiotu,
którego przedmiotem działalnościjest ograniczanie barier w dostępie do danych lub usług

publicznych.
4.r. Dopuszcza się, że w nagłych i niecierpiących zwłoki zajściach, zapewnienie dostępności
do danych i usług publicznych może zostać - przypadku rodzica lub opiekuna ucznia zrealizowane z pomocą ucznia, który może przyląć rolę tłumacza (np. na Polski Język
Migowy).
4.z.Zespoł Szkół nr z im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie nie zatrudnia osób
posługujących się Polskim Językiem Migowym. Zapewnienie komunikacji w tej formie
wymaga skorzystaniaprzez szkołę z usfug wybranej strony trzeciej.
43.Zespół Szkół nr z im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie nie zatrudnia osób
posługujących się alfabetem Braille'a. Zapewnienie komunikacji w tej formie \^/ymaga
skorzystaniaprzez szkołę z usfug wybranej strony trzeciej.
5. Pracownicy Zespofu Szlół nr z im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie zapewniają
dostępnośćdo danych lub usług publicznych także w formule indywidualnej - dojeżdżając
w umówione z Wnioskując"rm miejsce, pozbawione barier architektonicznych
lub wykorzystując zdalne narzędzia komunikacji głosowej i wizualnej - komunikator Zoom
lub Skype.
6. W każdym czasie Wnioskującemu o dostęp do danych lub usług publicznych przysługuje
skarga do Dyrektora Zespołu Szkół nr z im. Tadeusza Kościuszki. Skargę można zlożyć
osobiście u Dyrektora, w sekretariacie Dyrektora lub zwykorzystaniem komunikacji
zdalnej: tel. (z5) 68zzt oo, e-mail: office@zspzgarwolin.pl

Koordlnator do spraw dostępności

Dyrektor

Wicedyrektor do spraw organizaryino-dydaktycznych
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