
DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI 

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność  
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.lo18.szczecin.pl  
 

 Data publikacji strony internetowej wrzesień 2003 r.  Data ostatniej istotnej aktualizacji czerwiec 2019 r. 
 

Status pod względem zgodności: 
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 
 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE: 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych; 

• zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają charakter promocyjny  
i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań 

• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały 
opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,       
 

TREŚCI WYŁĄCZONE: 

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,  

• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 
 

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 17.09.2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE: 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Grażyna Klocek  e-mail: lo18@miasto.szczecin.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  91 44 20 901. 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, aplikacji mobilnej 
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. 
Żądanie powinno zawierać : 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, 

• wskazanie informacji lub elementu strony internetowej które mają być dostępne cyfrowo 

• wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającej żądanie 

• wskazanie alternatywnego sposobu dostępu. 
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 można złożyć skargę na takie działanie. 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę  można także złożyć  do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 

DOSTĘPNOSĆ ARCHITEKTONICZNA  

• Wejście na teren szkoły znajduje się przy ul. Hożej 3. 

• Dwa  wejścia bezprogowe do budynku szkoły (główne i boczne)   umożliwiają swobodny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. 

• Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek. Na parterze znajduje się portiernia. 

• Dodatkowe  wejście również bezprogowe znajduje się  w łączniku wiodącym do sali gimnastycznej. 

• Dla osób korzystających z wózków inwalidzkich dostępny jest tylko hol, korytarz i pomieszczenia na parterze.  
W budynku nie ma windy. 

• Korytarze, wejścia do klas i pozostałych pomieszczeń biurowych na parterze posiadają odpowiednią szerokość.  

• Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny na piętra prowadzą wąskie schody. 

• Na każdym piętrze są toalety, ale brak w nich dostosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

• W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 

DANE TELEADRESOWE: 
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego 
ul. Hoża 3 
71-699 Szczecin 
tel. 91 44 20 901 
fax: 91 44 20 901 wew. 124 
e-mail: lo18@miasto.szczecin.pl 

http://www.lo18.szczecin.pl/

