
Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu 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: http://lo1.sandomierz.pl/

● Data publikacji strony internetowej: 01.09.1999 r.
● Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2016 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

● część udostępnionej treści nie została przystosowana do zasad dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami;

● część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały
zamieszczone w formie załączników, pochodzą od podmiotów zewnętrznych i
zostały przekazane do publikacji w formie papierowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

● Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością strony internetowej zostaną rozwiązane przez
Pana Tomasza Kępę. W przypadku ich zaistnienia należy skontaktować się telefonicznie
dzwoniąc na numer: (15) 832-52-45, bądź wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: tomek@lo1.sandomierz.pl. Tą samą drogą należy również składać wnioski o
udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

http://www.kluki.pl


Każdy ma prawo:

● zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

formie.

Żądanie musi zawierać:

● dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
● wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
● wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

● Organ nadzorujący: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w
Sandomierzu

● Adres: ul. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
● E-mail: 1losand@lo1.sandomierz.pl
● Telefon: 15 832-52-45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, ul. Długosza 7, 27-600
Sandomierz

1) Do budynku, który jest pięciopiętrowy prowadzą dwa wejścia od strony bramy
wjazdowej przy ul. Długosza 7 (zachodnia strona budynku). Alternatywnie do
pomieszczeń szkoły można dostać się wyjściem ewakuacyjnym od strony północnej,
wschodniej oraz południowej budynku.

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


2) Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Na pierwsze
piętro prowadzą schody, które można pokonać za pomocą podjazdu przyschodowego
dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

3) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma ułatwień typu
informacje głosowe czy pętle indukcyjne.

4) Numery pokoi i nazwy pomieszczeń umieszczone są na drzwiach w postaci nadruku
na tabliczkach.

5) Przed budynkiem został wyznaczony ogólnodostępny parking.
6) Osoby niepełnosprawne i starsze wiekiem mają możliwość obsługi na parterze przy

dyżurce woźnego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
7) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem

przewodnikiem.
8) Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.


