
Deklaracja dostępności 

Dane teleadresowe: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy 
ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica 
tel. 14 6702616 
e – mail: liceum@jagiello-debica.edu.pl 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy 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 http://www.jagiello-debica.edu.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2013 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne: 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiadają opisu tekstowego,  
 zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, 
 zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo. 

 mapa szkoły nie jest dostępna, 
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, 

Strona posiada następujące ułatwienia: 

 wysoki kontrast (czarne tło – niebieskie litery), 
 negatywny kontrast (czarne tło – żółte litery), 
 jasne tło,  
 powiększenie wielkości liter na stronie, 
 zmniejszenie wielkości liter na stronie, 
 skala szarości, 
 czytelna czcionka ETR, 
 możliwość podkreślania linków, 
 plan terenu szkoły, 
 na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-12 

http://www.jagiello-debica.edu.pl/


Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-12 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesław Ostafin 
 e-mail: liceum@jagiello-debica.edu.pl 
 telefon: 14 6702616 

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 od dnia 
wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu 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 do 
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły 
w Dębicy 

 adres: I Liceum Ogólnokształcace im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, ul. 
Słowackiego 9, 39-200 Dębica 

 e-mail: liceum@jagiello-debica.edu.pl 
 telefon: 14 6702616 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Szkoła posiada miejsca parkingowe. 

Dostęp do I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy  jest z pozycji brukowanego podłoża. Do 
budynku prowadzą 2 wejścia.  

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Szkoła posiada podjazd dla wózków inwalidzkich od ulicy Lipowej na poziomie hali sportowo 
– widowiskowej. 

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro i piwnica) znajduje się 
korytarz. Budynek nie posiada wind. 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

Do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w  Dębicy i wszystkich jego pomieszczeń można 
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia 
jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną 
certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu 
wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat 
wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego 
podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów 
uprawnionych do wydawania certyfikatów. 

W I Liceum Ogólnokształcącym w  Dębicy nie ma tłumacza polskiego języka migowego, a 
także jest  brak urządzenia umożliwiającego tego rodzaju tłumaczenie. 

 


