
 

 

 

 

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łomży 
 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 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 https://1lolomza.edupage.org I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży 

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-08 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-08 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

Treści niedostępne 

Brak opisów tekstowych – transkrypcji zawartości filmów czy animacji.  

Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.  

Można znaleźć linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie 

zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych.  

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-

04 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:   

Leszek Samluk, email: samlesz@wp.pl, telefon 862163717 

 

https://1lolomza.edupage.org/


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 pocztą lub drogą elektroniczną:  

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży 

Adres: 18-400 Łomża, ul. Feliksa Bernatowicza 4 

E-mail: zso.lomza@gmail.com 

Telefon: 862163717 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  

https://www.rpo.gov.pl/ 

 

 

Dostępność architektoniczna 

Szkoła posiada 5 wejść do budynku szkoły, do których prowadzą schody. Dwa 

wejścia - od strony dziedzińca i od ORLIKA posiadają podjazdy z poręczą dla 

niepełnosprawnych. 

Przy wejściu od ulicy Bernatowicza znajduje się punkt informacyjny 

obsługiwany przez pracowników obsługi, którzy monitorują ruch wchodzących 

i wychodzących ze szkoły. Można skorzystać z pomocy pracowników punktu. 

Budynek szkoły ma 3 kondygnacje. Na każdą kondygnację prowadzą schody, 

które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym 

poziomie znajduje się przestronny korytarz szkolny. 

Szkoła posiada schodołaz. 

Nowa sala gimnastyczna posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

Kompleks boisk ORLIK posiada toaletę przystosowaną dla niepełnosprawnych. 



W budynku głównym szkoły nie ma wind, toalet dostosowanych dla potrzeb 

niepełnosprawnych. 

Przed wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego 

dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, 

platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie 

Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. 

Na terenie szkoły są 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób 

niepełnosprawnych. 

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem 

przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. 

W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, 

która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu 

ułatwienia porozumiewania się z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu 

spraw. 

 

 

 


