
Deklaracja Dostępności 

Wstęp 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach 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. 

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://lo-kolaczyce.pl 

 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej:  2004-01-01.  

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2017-02-014. 

Stan dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

Niedostępne elementy i treści 

 W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.   

 Nie posiadamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres 

e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce „KONTAKT”. 

 „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji 

oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w 

ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności 

cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF). 

 

Skróty klawiaturowe 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Data sporządzenia deklaracji  
 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2023r. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

 osoba kontaktowa – Antoni Salacha  

 adres e-mail – zskolaczyce@poczta.fm 

 numer telefonu – (13) 4460214 

 

https://lo-kolaczyce.pl/
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/deklaracja-dostepnosci-przyklad
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/deklaracja-dostepnosci-przyklad
mailto:zskolaczyce@poczta.fm


W zgłoszeniu podaj: 

 swoje imię i nazwisko, 

 swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 

 dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,  

 opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie 

najwygodniejszy. 

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od 

jego otrzymania. 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji 

podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy 

informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z 

Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal 

będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je 

do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie,  

Al. Jana Pawła II 3, 38-213 Kołaczyce. 
2. Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno z przodu od alei Jana Pawła II 3, a drugie z 

tyłu budynku od strony Domu Dziecka. Do obu wejść prowadzą schody. Dla gości 

przeznaczone jest wejście od przodu. 

3. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia z przodu.  

4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  

W budynku nie ma windy. 

5. Nie posiadamy toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

6. Przed budynkiem nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

8. W budynku znajdują się 4 kondygnacje połączone ze sobą schodami. 

9. Na parterze znajduje się także sala gimnastyczna i biblioteka. 

10. Na piętrze znajduje się pokój nauczycielski oraz księgowość. 

Aplikacje mobilne 

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych 

Informacje dodatkowe 

Prawie wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są 

dostępne cyfrowo i umieszczamy je także ponownie na tej stronie internetowej. 

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

