
Deklaracja dostępności serwisu  

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 
 

 

Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej zgodnie z przepisami ustawy 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 Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Górze. 

  

Data publikacji strony internetowej: 2014 r. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01 

  

Dane teleadresowe jednostki: 

  

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze 

ul. Szkolna 1, 56-200 Góra 

tel/fax.: 65 543 23 41 

e-mail: sekretariat@logora.edu.pl 

  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

  

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: 

• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

• filmy zamieszczane w serwisie nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów, z 

uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej 

• zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne 

cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do 

realizacji bieżących zadań, 

• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter 

informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, 

  

Ułatwienia na stronie internetowej 

  

Strony i podstrony szkoły posiadają następujące ułatwienia: 

• podwyższony kontrast 

• skala szarości, podświetlane linki 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem 

mailowym: sekretariat@logora.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie 

informacji niedostępnej oraz składać skargi na 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, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji 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 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 

  

• Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do 

niego schody (1stopień) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia 

można przejść z parkingu, występuje ograniczenie w postaci niewielkiego krawężnika. 

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do budynku szkoły prowadzą jeszcze 

trzy wejścia: jedno także od strony parkingu i ulicy Szkolnej, 

a dwa od boiska szkolnego - wejście od boiska nie posiada barier architektonicznych. Wejście 

od strony parku szkolnego posiada bariery w postaci schodka. W razie koniczności wszystkie 

wyjścia mogą zostać użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Wejście od strony boiska szkolnego 

może zostać użyte przez osobę z ograniczeniami ruchowymi, znajduje się tam miejsce 

zaparkowania samochodu. 

• Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy 

obsługi. 

• W budynku szkolnym każdy poziom, tj. parter, oraz piętro 1 i 2 mają korytarz oraz dwie klatki 

schodowe. W budynku nie ma wind. 

• Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

• Przed budynkiem szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z wyznaczonymi 

miejscami parkingowymi (białe linie). 

• W szkole pracuje nauczyciel znający język migowy. 

• Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

 


