Deklaracja dostępności www.lo2grudziadz.pl
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W GRUDZIĄDZU 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
www.lo2grudziadz.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17
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:





strona internetowa nie posiada alternatywnego dostępu dla osób niewidzących
nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
brak możliwości powiększania czcionki
brak możliwości zmiany kontrastu oraz tła strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły: Małgorzata Tomaszewska.
E-mail: dyrektor@lo2.grudziadz.pl
Telefon: 609003979
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 nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,
nastąpi 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: Dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz,
e-mail: dyrektor@lo2.grudziadz.pl, telefon: 609003979
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.Budynek szkoły położony jest w centrum miasta, przy ul. Marcinkowskiego 10. Od frontu
budynku znajduje się plac o nawierzchni utwardzonej, a od strony zachodniej boisko o
nawierzchni asfaltowej. Dojazd do budynku po drodze o nawierzchni utwardzonej od strony ulicy
Marcinkowskiego.
2. Na terenie szkoły znajdują się: chodniki,trawniki, boisko sportowe trawiaste, boisko asfaltowe
(obecnie z funkcją parkingową).
3. Obiekt jest ogrodzony, zamykany na noc, teren wokół szkoły jest monitorowany.
4. Wejście dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do budynku szkoły znajduje się od
strony południowej, do wejścia prowadzą schody. Istnieje także wejścia główne od frontu od
strony wschodniej, wykorzystywane sporadycznie (matury, pandemia).
5. W szkole są 4 kondygnacje (parter, I,II i III piętro) oraz piwnica. W budynku na każdym
poziomie (parter, I,II i III piętro) znajduje się korytarz.
6. Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
7. Szkoła nie dysponuje pochylniami, windami, platformami i podjazdami dla osób
niepełnosprawnych.
8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy
obsługi.
9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

