Deklaracja dostępności serwisu3lokonin.pl
III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie zobowiązuje się zapewnić
dostępność strony internetowej 3lokonin.plzgodnie 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 III Liceum
Ogólnokształcącego w Koninie
Data publikacji strony internetowej: 12.01.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2021
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 15.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Michał Wanjas ,adres poczty
elektronicznej michal.wanjas@liceum3-konin.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 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 w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej
informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7
dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie, ul. Szymanowskiego 5
62-510 Konin
Opis dostępności wejścia do budynku
▪
▪

wejście główne od strony ul. Szymanowskiego/Bacewicz: dostępne dla osób z
niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody lub podjazd z poręczami
dla osób na wózkach inwalidzkich, po wejściu do budynku od razu po lewo dyżurka.
wejście od parkingu szkolnego: niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami
prowadzi po schodach

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na poziomie 0: Możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim, dostęp do
najważniejszych pomieszczeń administracyjnych w szkole, oraz gabinetu pielęgniarki.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe i niższe kondygnacje – segmenty dydaktyczne i
sportowy.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.
Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
Platforma: brak.
Pochylnia: tak, przed głównym wejściem do budynku III LO.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów
dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla
osób niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu
postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu szkolnym - wjazd od ulicy
Szymanowskiego. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w
kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku szkoły.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online.
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w III LO w Koninie nie mogą skorzystać z
tłumacza języka migowego.

Inne informacje.
Dojazd do głównego budynku III Liceum w Koninie:
autobusem MZK: do przystanku PADEREWSKIEGO-SZYMANOWSKIEGO, następnie
ulicą Szymanowskiego do widocznego już z przystanku budynku szkoły; lub do przystanku
CHOPINA(obok Sądu Rejonowego w Koninie) i następnie ulicą Wieniawskiego i
Noskowskiego.
samochodem: ulicą Szymanowskiego bezpośrednio na wewnętrzny parking
(niepełnosprawni), lub parking przy ulicy Bacewicz pod szkołą.

