Deklaracja dostępności
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 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 XIV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie.
Daty publikacji aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: marzec 2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2018
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 z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
- z uwagi na charakter niektórych informacji zostały one zamieszczone w postaci skanów;
- zamieszczone na stronie informacje i filmy nie posiadają dostosowań dla osób
z niepełnosprawnością słuchową;
- galeria zdjęć umieszczonych na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych;
- w tym samym oknie otwierają się odnośniki do stron wewnętrznych, natomiast w nowych oknach
odnośniki do stron zewnętrznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Do korzystania ze strony internetowej są wykorzystywane standardowe skróty klawiaturowe. Serwis
jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnością
wzrokową poprzez podświetlanie linków.
Oparcie całego serwisu na stylach CSS.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą e-mailową
sekretariat@lo14.szczecin.pl lub telefonicznie 91 4895310. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia niedostępności. Każdy ma
prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach
alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Wymagane jest również określenie formy tej
informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7
dni. Gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do
informacji, można złożyć skargę na to działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można
przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Wejście na teren szkoły znajduje się przy ul. Kopernika 16a. Do budynku liceum prowadzą dwa
wejścia: wejście A i wejście B.
Wejścia A jest szerokie bezprogowe, prowadzi na klatkę schodową. Przy drzwiach wejściowych jest
zainstalowany dzwonek. Budynek szkoły jest trzykondygnacyjny z wysokim parterem. Na parter
i pozostałe piętra prowadzą wąskie schody. Nie ma możliwości zamontowania podjazdów ani
schodołazów dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. Na
każdym piętrze są toalety, ale brak w nich dostosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ciągi
komunikacyjne są szerokie, wejście do sal bezprogowe.
Wejście B jest dwudrzwiowe, bezprogowe otwierane czytnikiem karty, brak dzwonka. Prowadzi ono
do budynku szkoły, szatni oraz sali gimnastycznej znajdującej się na parterze. Przed wejściem B jest
jeden stopień. Istnieje możliwość alternatywnego wejścia przez klatkę schodową sali gimnastycznej,
gdzie zamontowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy szatniach
jest toaleta dla osób niepełnosprawnych korzystających z Orlika. Do budynku szkoły i sal lekcyjnych
prowadzą wąskie schody bez możliwości zamontowania podjazdu. Budynek liceum nie posiada
wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wprowadzenia
na teren szkoły psa asystującego. Drogi ewakuacyjne są oznaczone fluorescencyjnymi znakami.
Ewakuacja ze szkoły odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą wejściem A i wejściem B do miejsca
zbiórki, które znajduje się przed szkołą na boisku.
Do pomocy osobom z niepełnosprawnościami wyznaczono: starszego woźnego Bożenę Mazur,
sekretarz szkoły Patrycję Skórę, pedagoga szkolnego Renatę Majewską.
W celu u/omówienia wizyty prosimy o kontakt z jednodniowym wyprzedzeniem.

