
Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zobowiązuje się 

zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej: 

www.krasiniak.pl 

Telefon: 23 672 24 01 

E-mail: sekretariat@krasiniak.pl 

Adres korespondencyjny: ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 

Status pod względem zgodności z ustawą: 

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

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

• Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery). 

• Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie. 

• Strona posiada mapę serwisu. 

Wygląd strony 

• WCAG 2.0 

• HTML 5 

• Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój 

własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec. 

• Nagłówki zostały prawidłowo wdrożone. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

Aplikacje mobilne 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny.  

Oświadczenie sporządzone dnia: 28.03.2022 r. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W I Liceum Ogólnokształcącym do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej 

wyznaczone zostały następujące osoby: Agnieszka Boniakowska, Małgorzata Malinowska, e-

mail: sekretariat@krasiniak.pl, telefon 23 672 24 04 (dotyczy powiadomień o braku 

dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej). 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo 
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wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu 

alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 

żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Otoczenie budynku. 

Dostępność wejścia do budynku: 

• Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu. 

• Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy 17 Stycznia, jest ono 

dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

• Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla osób z niepełnosprawnościami 

narządu ruchu oraz narządu wzroku. 

Dostęp do informacji 

• W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe. 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku 

• Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku 

• W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej. 

• Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów. 

• Brak wind, podnośników i podjazdów. 

• Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach 

• Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

• W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób 

niepełnosprawnych. 

Ewakuacja 

• Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, przez znaki 

informacyjne. 

• Pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia 

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. 
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