
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza                 

w Świebodzinie 
66-200 Świebodzin, Park Chopina 2, tel. 68 3823029  
 

www.lo.swiebodzin.pl, e-mail: liceum@lo.swiebodzin.pl 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie 

1. Nazwa podmiotu publicznego 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie 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  www.lo.swiebodzin.pl 

2. Data publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-25 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-21 

3. Dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu: Iwona Czerniawska – Dyrektor szkoły 

Email: liceum@lo.swiebodzin.pl 

Telefon: 68 3823029 

4. 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. 

• Niektóre linki mogą być niewystarczająco opisane. 

• Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 

• Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 

• Zamieszczone na stronie materiały w formie tabel nie są dostępne cyfrowo. 

• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 

• Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

• Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. 

• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

• Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny (mają charakter promocji osiągnięć 

uczniów naszej placówki). Niektóre grafiki zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie 

niosące znaczenia. 

• Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie). 

• Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmu promującego 

szkołę. 

• Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają 

informacji o ich formacie oraz rozmiarze. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-21. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

http://www.lo.swiebodzin.pl/
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5. Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

6. Inne 

Na stronie internetowej znajduje się możliwość zmiany kontrastu dla części zawartości 

serwisu. 

W przypadku problemów z odczytaniem informacji ze strony internetowej stosuje się 

rozwiązania alternatywne. Wsparcie innej osoby, udzielanie informacji telefonicznej, 

elektronicznej lub osobistej. 

7. Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną jest Pani Iwona Czerniawska – Dyrektor szkoły, adres poczty 

elektronicznej liceum@lo.swiebodzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 

telefonu 68 3823029. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

skargi na brak zapewnienia dostępności. 

• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jej elementu. 

• Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, 

na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu 

bez audiodeskrypcji itp. 

• Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. 

• Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie. 

• Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej. 

• Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w 

ciągu 7 dni. 

• Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 

informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie 

może być dłuższy niż 2 miesiące. 

• Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może 

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

 

8. 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 im. Henryka Sienkiewicza w  

            Świebodzinie 
• Adres: Park Chopina 2, 66-200 Świebodzin 
• E-mail: liceum@lo.swiebodzin.pl 
• Telefon: 68 3823029 

http://www.lo.swiebodzin.pl/
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Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

9. Dostępność architektoniczna 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie  

• Teren szkoły nie jest ogrodzony. 

• Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły przystosowanego dla 

osób niepełnosprawnych. 

• W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

• Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

• Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa 

przewodnika. 

• Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 
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