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DEKLARACJA DOSTÊPNO¦CI
VI Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Jana D³ugosza zobowi±zuje siê zapewniæ dostêpno¶æ swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostêpno¶ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. O¶wiadczenie w sprawie dostêpno¶ci ma zastosowanie do strony internetowej
dlugosz.katowice.pl
Data publikacji strony internetowej: 17.09.2007
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 23.09.2020
Status pod wzglêdem zgodno¶ci z ustaw±
Strona internetowa jest czê¶ciowo zgodna z ustaw± z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostêpno¶ci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodno¶ci lub wy³±czeñ wymienionych poni¿ej:
zamieszczone informacje s± w postaci artyku³ów lub
za³±czników, które nie s± dostêpne cyfrowo w ca³o¶ci bo
zosta³y opublikowane przed wej¶ciem w ¿ycie ustawy o
dostêpno¶ci cyfrowej lub nie s± wykorzystywane do realizacji
bie¿±cych zadañ
zamieszczone informacje w postaci za³±czników s± w postaci
skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbêdny do
opublikowania informacji

Deklaracjê sporz±dzono dnia: 23.09.2020
Deklaracjê ostatnio aktualizowano dnia: 23.09.2020
Deklaracjê sporz±dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej mo¿na korzystaæ ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostêpno¶ci± strony internetowej prosimy o kontakt.
Osob± kontaktow± jest Maciej Bachara , adres e-mail: katowice6lo@op.pl , telefon: 32 2568180.
Informacja zwrotna
Na podstawie Art.18.(1-6): Ka¿dy ma prawo do wyst±pienia z ¿±daniem zapewnienia dostêpno¶ci cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego¶ ich elementu. Mo¿na tak¿e za¿±daæ udostêpnienia informacji za pomoc±
alternatywnego sposobu dostêpu, na przyk³ad przez odczytanie niedostêpnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawarto¶ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ¯±danie powinno zawieraæ dane osoby zg³aszaj±cej ¿±danie, wskazanie, o któr±
stronê internetow± lub aplikacjê mobiln± chodzi oraz sposób kontaktu. Je¿eli osoba ¿±daj±ca zg³asza potrzebê
otrzymania informacji za pomoc± alternatywnego sposobu dostêpu, powinna tak¿e okre¶liæ dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowaæ ¿±danie niezw³ocznie, nie pó¼niej ni¿ w ci±gu 7
dni od dnia wyst±pienia z ¿±daniem. Je¿eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo¿liwe, podmiot publiczny niezw³ocznie
informuje o tym wnosz±cego ¿±danie, kiedy realizacja ¿±dania bêdzie mo¿liwa, przy czym termin ten nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 2 miesi±ce od dnia wyst±pienia z ¿±daniem. Je¿eli zapewnienie dostêpno¶ci cyfrowej nie jest mo¿liwe,
podmiot publiczny mo¿e zaproponowaæ alternatywny sposób dostêpu do informacji.
Postêpowanie odwo³awcze
Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ¿±dania zapewnienia dostêpno¶ci lub
alternatywnego sposobu dostêpu do informacji, wnosz±cy ¿±danie mo¿ne z³o¿yæ skargê w sprawie zapewniana
dostêpno¶ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
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Po wyczerpaniu wskazanej wy¿ej procedury mo¿na tak¿e z³o¿yæ wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostêpno¶æ architektoniczna
Dostosowanie wej¶æ do budynków
Podjazd dla wózków znajduje siê od strony wej¶cia do sali gimnastycznej.
Dostosowanie korytarzy
Dla osób na wózkach dostêpny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Dostêpno¶æ platform
£±cznik g³ównego budynku z budynkiem sali gimnastycznej.
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