DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE
DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP
XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie 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.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XLIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego: http://www.lo43.edu.pl
DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2016.12.19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.11.04
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności z ustawą:
- materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji,
- dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury,
- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne,
- brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”,
- brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w
serwisie.
Dostępne udogodnienia:
– powiększanie czcionki,
– ustawienie kontrastu.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI
CYFROWEJ
- Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021 r.
- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor XLIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie-Agnieszka Walczak
- E-mail: szkola@lo43.edu.pl
- Telefon: 22 844 00 85

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
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
- Organ nadzorujący: Dyrektor XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego
- Adres: XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
Aleja Niepodległości 27
02-653 Warszawa
- E-mail: szkola@lo43.edu.pl
- Telefon: 22 844 00 85
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
- Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do szkoły wyposażone jest w czytnik kart wejściowych oraz domofon,
obsługiwany przez dozorcę. W recepcji dostępny jest Rejestr wejść i wyjść, do którego
wpisują się osoby wchodzące na teren XLIII LO. Osobami oddelegowanymi do
udzielania informacji są pracownicy obsługi.
- Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Szkoła nie posiada wind.
- Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach
indukcyjnych.

Budynek jest wyposażony w pochylnię dla wózków od strony wewnętrznego patio
(dostęp do sali gimnastycznej oraz podnośnika/platformy dla wózków). Przy wejściu
do sali gimnastycznej znajduje się nieczynna platforma dla wózków inwalidzkich.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
- Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc.
- Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uprzednim
zgłoszeniu takiego zamiaru.
- Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- Informacja o oznaczeniach w alfabecie brajla.
Brak oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku
powiększonym dla osób niedowidzących i niewidomych.

