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Deklaracja dostępności I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla 

Kazimierza Wielkiego  
w Brzozowie 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie 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  https://lobrzozow.edupage.org/ 

 Data publikacji strony internetowej: 04.10.2018 r.  
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.10.2020 r.  

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. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne 
obciążenia dla organu prowadzącego.  

Treści niedostępne  

 Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści 
internetowych 2.1, w takim zakresie jak: 

 Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, 
częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji 
treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna 
dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), 

 Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część 
dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez 
programy dla osób niewidzących. 

Wyłączenia 

 Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. 
Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem 
dla szkoły. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 r.  
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.09.2020r.  
 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 



I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Kazimierza Wielkiego 

2 
 

Skróty klawiszowe 

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ryszard Pieniążek  
 Telefon: 134341774 

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. 

Skargi i odwołania 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna – I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Brzozowie ul. Waleriana Pańki 2, 36-200 Brzozów 

 Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne do budynku od ulicy Waleriana 

Pańki, znajduje się na poziomie chodnika. Wejście z tyłu budynku znajduje się od strony 

boiska. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma 

windy. Na 1 piętro budynku prowadzą schody wyposażone w poręcz ułatwiającą osobom 

niepełnosprawnym wejście na 1 piętro. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń 

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń 

w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają możliwość ewakuacji. Ze względu na wiek 

budynku i nadmierne obciążenia dla budżetu organu prowadzącego, budynek 

pozbawiony jest urządzeń umożliwiających transport pionowy. 

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

Ułatwienia 
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 
- wersję kontrastową, 
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 
- wyróżnienia odnośników 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony. 
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie 
widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią 
kombinację klawiszy: 
Firefox, Chrome, Internet Explorer: 
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok 
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok 
Opera: 
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok 
[-] aby pomniejszyć widok 
W górnym prawym rogu strony umiejscowiono menu w którym znajdują się pomocne 
opcje: „Rozmiar czcionki”, „Wersja kontrastowa” i „Wersja widoku”. 
 

Inne informacje i oświadczenia 
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
 


