
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie 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.1loznin.pl/  

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 

włączeń wymienionych poniżej.  

Treści wymienione poniżej są ̨niedostępne z następujących powodów: 

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:  

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie 

z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty docx oraz PDF, 

które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by 

nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.  

b) nieproporcjonalne obciążenie:  

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:  

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można 

się dzwoniąc na numer telefonu 52 30 20 105 lub wysyłając e-mail: lo@znin.pl. Tą samą drogą można 

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia 

dostępności.  

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-10  

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: 

https://achecker.ca/checker/index.php  

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów 

klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:  

SHIFT + ALT + H - Strona główna 

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony 

SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka 

SHIFT + ALT + 0-9 - Menu  

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl  

Dostępność architektoniczna 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-21



I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie, ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin. Do 

budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Sienkiewicza do szkoły i do hali sportowej. Nad wejściami nie 

ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Wejścia nie 

są zabezpieczone bramkami. Do wejścia głównego prowadzą schody, ale jest możliwość wjazdu 

osobom niepełnosprawnym na wózku na podjeździe od wejścia bocznego. Wejście od strony hali 

sportowej umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku. Budynek wyposażony jest w 

windę dla wózków, która znajduje się przy wejściu od strony hali sportowej, aby z niej skorzystać 

należy poprosić pracownika szkoły. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i 

psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych; nie ma również oznaczeń w alfabecie 

brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 

słabowidzących.  

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 




