Szczecin, 15.03.2021

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracja dostępności cyfrowej – oświadczenie
w sprawie dostępności.
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Adama Asnyka w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019r. o dostępności internetowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:
• https://lo5.szczecin.pl/
--- Data publikacji strony
internetowej:
2015-09-02.
Data
istotnej
ostatniej
aktualizacji: 2018-07-08
• https://bip.lo5.szczecin.pl/
--- Data publikacji strony:
2017-07-14. Data istotnej ostatniej aktualizacji: 2019-0429.
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla
stron
https://lo5.szczecin.pl/
oraz
https://bip.lo5.szczecin.pl/
przeprowadzono
samoocenę
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z
dostępnego narzędzia do oceny stron: Test – European Internet
Inclusin
Initiative
(pod
adresem
internetowym:
http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

• Strona internetowa:
https://lo5.szczecin.pl/
spełnia
wymagania w 88,55%:
- brak sekcji title określającej tytuł strony,
- powielony identyfikator elementu strony (dwa elementy o
tym samym identyfikatorze),
- dwa linki, które nie wskazują żadnych elementów oraz nie
maja nazwy,
- trzy rysunki nie mają atrybutu alt,
- element typu ramka nie zawierający sekcji title.
• Strona internetowa: https://bip.lo5.szczecin.pl/ spełnia
wymagania w 97,69%:
- nagłówek typu hx niezawierający treści,
- powielony identyfikator elementu strony (dwa elementy o
tym samym identyfikatorze),
- dwa linki, które nie wskazują żadnych elementów oraz nie
maja nazwy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i
aktualizacji dnia: 2021-03-19

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej
prosimy o kontakt. Osobą kontaktową, która odpowiada za
rozpatrywanie uwag i wniosków jest Pan Dariusz Suwaj, e-mail:
dsuwaj@lo5.szczecin.pl , telefon: 91 423 28 02.

Każdy ma prawo :
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej
elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności 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
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji
żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą
lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w
Szczecinie
• Adres: 71-537 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 14
• E-mail: lo5@miasto.szczecin.pl
• Telefon: 91 423 28 02
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę skargę można
złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek szkolny znajduje się w Szczecinie przy ul. Ofiar
Oświęcimia 14.
Główny dojazd do posesji znajduje się od ul. Ofiar Oświęcimia.
W tym rejonie znajduje się furtka wejściowa oraz brama
wjazdowa na parking szkolny.
Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony
zachodniej. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek
umożliwiający przywołanie obsługi.
Budynek szkolny jest 4 kondygnacyjny. Piwnica, parter, oraz dwa
piętra. W budynku nie ma windy. Sekretariat i dyrekcja szkoły
znajdują się na parterze, ale aby się tam dostać trzeba pokonać
kilka schodów.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabo widzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza
języka migowego. Brak jest oznaczenia kontrastowego oraz
systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp do budynku z
psem asystującym.

