DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku zobowiązuje się zapewnić
dostępność 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.lo2.eu
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:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Strona posiada:
- podświetlone linki
- zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła.
-Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane
w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna.
Dane adresowe: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, ul. Sikorskiego 3
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sikorskiego.
Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku szkoły jest poprzez windę osobową,
która jest dostępna w godzinach pracy szkoły i ma zasięg - od wejścia z zewnątrz do II piętra szkoły.
Kierownik administracyjno gospodarczy i dyrektor szkoły mają podgląd monitoringu obejmujący
wejście główne, teren wokół szkoły i sali gimnastycznej oraz korytarze przy salach lekcyjnych.
Plany ewakuacyjne umieszczone są w widocznym miejscu na każdej kondygnacji. Drogi ewakuacyjne
wewnątrz budynku szkoły i sali gimnastycznej są oznakowane.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności - Dorota Flisiak, e-mail: dorota.flisiak@lo2.eu
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
telefon/ fax: 87 428 55 43; e-mail: sekretariat@lo2.eu
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Deklarację sporządzono dnia 26.02.2021r..
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika II Liceum
Ogólnokształcącego w Giżycku.
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