
Deklaracja Dostępności dla strony 

internetowej 

https://1lodzierzoniow.edupage.org/ 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie 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 I Liceum 

Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego. 

• Data publikacji strony internetowej: 2022-08-01. 
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-01. 

Status zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-05. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-05. 

Skróty klawiaturowe 

• Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

• Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" 
przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy 
Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do 
zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Grażyna Bajsarowicz, lo_dzierzoniow@poczta.onet.pl. Kontaktować można 

się także dzwoniąc na numer telefonu 748314477. Tą samą drogą można składać wnioski o 

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  

https://1lodzierzoniow.edupage.org/
https://1lodzierzoniow.edupage.org/
mailto:lo_dzierzoniow@poczta.onet.pl
tel:748314477


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. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna 

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Piłsudskiego 10 (wejście 

nieczynne) . Kolejne wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Jest ono 

ogólnodostępne w godzinach pracy liceum. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych. W drzwiach jest próg. Przy drzwiach, po prawej stronie znajduje się 

dzwonek na wysokości 155 cm. Za drzwiami jest spocznik, za nim jest 12 schodów. Do 

udzielenia informacji przy wejściu są pracownicy obsługi 

Szkoła posiada trzecie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez schodów. 

Zlokalizowane jest ono od strony parkingu, po lewej stronie. Przy drzwiach po lewej stronie 

na wysokości 100 cm znajduje się dzwonek. Za drzwiami znajduje się wiatrołap. Następnie 

jest winda. Na parkingu jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek składa się z 4 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się szeroki korytarz 

(poziom -1, parter, 1 i 2 piętro). Aby dostać się na korytarz na poziomie – 1 a także na Prater, 

1 i 2 piętro należy pokonać schody. 

W budynku jest winda oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego na miejscu. 

Aplikacje mobilne 

Dodatkowe informacje 

• Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR):  
• Aktualny raport z zapewnienia dostępności: 

https://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/827/3232/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci  

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


• Ułatwienia 
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. 

 


