DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej
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
http://lorawa.pl
Data publikacji strony internetowej: 14.09.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji:
Oświadczenie sporządzono dnia: 24.08.2020 r.
Metoda oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest administrator strony www p. Marek Hoffman, e-mail pzszdd@wp.pl.
Kontaktować można się również dzwoniąc na nr telefonu 46 8143745 lub napisać
na e-maila lorawa@neostrada.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacja na temat procedury odwoławczej:
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.
Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dodatkowe informacje:
Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa szkoły
spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.
Dostępność architektoniczna:
1. Siedziba Szkoły Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie
Mazowieckiej to budynek dwupiętrowy posiadający trzy wejścia. Są to: wejście
główne od strony południowej oraz wejście boczne od strony parkingu i wejście z tyłu
budynku od strony północnej. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku
wprost z poziomu terenu.
2. Plac przed szkołą wyłożony jest kostką brukową, co umożliwia przemieszczanie się
osób na wózkach inwalidzkich do schodów wejściowych głównego wejścia.
3. Z boku budynku jak i z tyłu za budynkiem znajduje się parking dla samochodów,
jednak brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4. Do budynku szkoły nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W szkole nie ma pochylni, pętli indukcyjnej czy informacji głosowych. Nie ma
również oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
6. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób
niepełnosprawnych.
7. Po wcześniejszym uzgodnieniu do budynku szkoły może wejść osoba z asystentem
lub psem przewodnikiem.
8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (na miejscu
lub online).

