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MINISTERSTWO FUNDUSZY ! POLITYK! REGTONALNEJ
Nazwa i adres podmiotu publicznego

I Liceum Og6lnoksztalcqce im. Stefana Zeromskiego w

Opocznie

Warsza'n

Raport o stanie
zapewniania dostqpnoSci
podmiotu publicznego

Stan w dnlu01.01.2021 r.

Numer identyflkacyjny

REGON

00000000228460

obowiqzek ptzekazania danych wynika z aft. 1'l ust.
(D2.U.2019 poz, 1696, zp62n.zm.l.

I

Portal sprawozdawczy GUS

portal.stat.gov.pl

Uzqd Statystyczny
ul. St. Leszczyriskiego 48
20-068 Lublin
Termin pzekazania:

do 3{.03.2021 r.

ustawy z dnia 1 9 Iipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczeg6lnyml potzebar
i:(

Dane

kontaktowe

: \..

lozeromski@poczta.onet.pl
E-mail kontaktowy osoby, kt6ra
wypelnila formularz

mazena.kazimierczykl @wp.pl
447361101
2021-03-19

Lokalizacja siedziby podmiotu
WOJ. I.ODZKIE
Powiat opoczyhski

Opoczno (miasto)

p6amiot zobowiqzany do zlo2enia raportu
o stanie dostqpno6ci na podstawie
dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (UzD) do:

t
,

art.[ ust.4. ustawy o zapewnianiu...-

] 1) ministra wla6ciwego do spraw rozwoju regionalnego

tX I 2)wojewody

I

I 3) nie dotyczy

w pzypadku
Dzia

wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjasnie6:

architektoniczna

l-iczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowq dzialalnos6 i/lub 2
obslugg interesant6w:
1. czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wotne od barier
poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[

W pzypadku odpowiedzi ,,W czq6ci budynk6w tak, w czQSci nie,,- prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia wolne od barier poziome

]rAK

IX I NtE

t

I W czqsci budynk6w tak, w czgsci
nie

i

pionowe pzestaenie komunikacyjne:
2. czy podmiot zastosowal w tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania

architektoniczne, Srodki techniczne !ub posiada zainstalowane urzqdzenia,
kt6re umo2liwiai-q dostgp do wszystkich pomieszczefr,z wylqczeniem
Strona

ii;

[

]rAK

lx

I NtE

t

/romieszczef technicznych?

] W czgsci budynk6w tak, w czgSci
nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W czqsci budynk6w tak, w czqSci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot umo2liwia dostqp do wszystkich
pomieszcze fi , z wylqczen iem pomieszczeh tech nicznych :
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacig na

temat rozkladu pomieszczef, co najmniei w spos6b wizualny i dotykowy lub
gtosowy?

[

]rAK

I

t

] W czqsci budynk6w tak, w czq6ci
nie

t

IrAK

lx

I NIE
I W czgsci budynk6w tak, w czgSci

W pzypadku odpowiedzi ,,W czqSci budynk6w tak, w czq5ci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia informacjq na temat
rozkladu pomieszczeh, co najmniejw spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umo2liwia, dopuszcza) wstgp do tego budynku
(tych budynk6w) osobie korzystajqcei z psa asystujqcego?

t

nie

-

W pzypadku wskazania odpowiedzi ,,W czqSci budynk6w tak, w czqSci nie"
prosimy o podanie liczby budynk6w, do ktorych podmiot zapewnia wstqp osobie
kozystajqcej z psa asystujqcego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w)
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo56 ewakuacji lub uratowania w
inny spos6b?

[

]rAK

lx

I NlE
] Wczq5ci budynk6wtak, wczqSci

t

nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W czqsci budynk6w tak, w czqSci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w ktorych podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi

potzebami mo2liwoS6 ewakuacji lub uratowania w inny spos6b:
Komentaze i uwag i dotyczqce

d

ostqpn o5ci arch itekton icznej

Proszq zamieSci1 tu slowny oprs dosfgp nOSci architektonicznei, wykraczaiqcy poza
informacje ujqte powyhej- opis ten bgdzie stanowif czqS1 raportu, kt6ry sq
Pafi stwo zobowiqzani op ubt ikowaC n a swoiei stronie podmiotowei Biuletyn u'

tnformacji Publicznei, a w pzypadku braku strony podmiotoweiBiuletynu
lnformacji Publicznej - na swoiej stronie internetowei

Dzial 2. Dostgpno66 cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszq siq do zgodnoSci z ustawq z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostqpnoSci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiot6w publicznych (Dz.U. 2019 poz.848), zwanq UdC, w zwiqzku z ari.2 oraz art.6 pkt 2 ustawy UzD.
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostqpnianych aplikacii mobilnych, dla kt6rych podmiot
posiada deklaracjg dostgpno6ci
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla kt6rych podmiot posiada deklaraciq dostqpno6ci

Strona
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Lp.

lD

001
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2.Liczba prowadzonych stron internetowych i
udostqpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
nie posiada deklaracji dostgpno6ci

] Czq6rciowo zgodna

] Niezgodna
2021-03-19

I X ] Zgodna

[
[

.Prosimy

lD al 1y-data-sporzadzenie

I X ] Zgodna

[
[
002

ally-status

] CzqSciowo zgodna

] Niezgodna

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

o podanie informacji dotyczqcych stron, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostQpnoSci:

LD.

I

I

Adres stronv

internetowei

I

Taadnn(ri z t Idn

'Frosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostqpnoSci:

U.

II

rI

III -- --------'.---:-pobrania
""-

lNazwa- aplikacji mobilnej i adres do jej

I

Zgodno6c z UdC

|
I

|

!(omentaze i uwagi dotyczqce dostqpnoSci cyfrowej
(proszg zamieSci1 tu slowny oprs dosfgp noSci cyfrowej,
wykraczajqcy poza informacje ujgte powyZej- opis ten bgdzie
stanowi1 czqSC raportu, kt6ry sq Partstwo zobowiqzani
opu bli kowai

n

a swojej stronie pod miotowej Bi uletyn u

lnformacji Publicznej, a w pzypadku braku strony podmiotowej
Biuletynu lnformacji Publicznej- na swojej stronie internetowej)

Dzial 3. DostgpnoS6 i nformacyj no-kom

un

i

kacyj na

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslugq z wykorzystaniem ni2ej wymienionych
posob6w/5 rod k6w ws pierajqcych kom u n i kowan ie si g?
(proszq zaznaczyd jednq odpowiedL dla ka2dego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-h)

S

a. Kontakt telefoniczny

Ix ] rAK

[
b. Kontakt korespondencyjny

c. Pzesylanie wiadomo6citekstowych, w tym z wykozystaniem wiadomo6ci SMS,
MMS lub komunikator6w internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykozystaniem komunikator6w
internetowych

e. Pzesylanie faks6w

f. Wykozystanie tlumacza jgzyka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tlumaczenie online)

Strona
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]NtE

Ix ] rAK

[

]NrE

lx

I

[

]NlE

rAK

IXITAK

[

]NrE

[

]rAK

lx

I NrE

[

]rAK

lx

I NrE

J. Pomoc tlumacza jqzyka migowego

- kontakt osobisty

W pzypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy okre6li6 w jakim czasie od
zgloszenia potzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty ztlumaczem jqzyka
migowego:

h. Kontakt z pomocq llumacza-pzewodnika (kontakt osobisty)

2. Czy podmiot posiada urzqdzenia lub Srodki techniczne do obslugi os6b

slaboslyszqcych, takich jak np. pgtle indukcyjne, systemy FM, systemy na
podczeruried (lR), systemy Bluetooth?

[

]rAK

lx

I NrE

[
[
[
[

] od razu
] w ciqgu 1 dnia roboczego
] w ciqgu 2-3 dni roboczych

] powyzej 3 dni roboczych

[

]rAK

lx

J NtE

[

]rAK

lx

I NIE

W pzypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK' - prosimy o podanie liczby
posiadanych urzqdzefi lub srodk6w technicznych do obstugi os6b slaboslyszqcych:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
(liczba ta powinna byc zgodna z sumq stron internetowych wykazanych w Dziate 2)

3.Czypodmiotzapewnianatejstronieinternetowej(tychstronachinternetowych)informacjgozakresieswojej
dzialalno6ci (gt6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczyC iednq odpowied2 dla kaZdego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ ]rAK

--:

lx

I NtE

I

I Na czq5ci stron tak, na czqsci nie

[

]rAK

lx

I NtE

[

] Na czq6ci stron tak, na czq6ci nie

IX

ITAK

W pzypadku odpowiedzi ,,Na czgsci stron tak, na czgsci nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacjq o zakresie swojej
dzialalnoSci w postaci tekstu odczytywal nego maszynowo:
b. nagrania tre6ciw polskim jgzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

W pzypadku odpowiedzi ,,Na czqsci stron tak, na czqsci nie" - prosimy o po{anie
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
dzialalnoSci w postaci nagrania treSci w polskim jqzyku migowym:

c. informacji w tek6cie latwym do czytania (ETR)?

t

(p roszq zaz n aczyd je d n q od powi

W

e

przypadku odpowiedzi ,,TAK"

Liczba wniosk6w

Strona 4

-

og6lem:

,

INrE

[

] Na czqScistron tak, na czqSci nie

lx

I NrE

W pzypadku odpowiedzi ,,Na czqsci stron tak, na czqsci nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
dzialalno5ci w postaci informacji w tekScie latwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewnial w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r.
do 01.01.2021 r.- na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami mo2!iwo66
komunikacji w formie okre5lonej w tym wniosku?

..J,1,

d2)

- prosimy o podanie ponihej dodatkowych informacji:

'lazwy u2ytych form komunikacji okreSlonych we wnioskach ze wskazaniem liczby
u2y6,ka2de) z tych form:

(wpisad slownie np. alfabet Lorma

- i raz, druk w atfabecie

Braille'a - 3 razy)

Dzial 4. lnformacja o dostgpie atternatywnym
)y

toszq sig do okresu sprawozdawcze

od 20.09.2t119

1. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostqp alternatywny w

postaci wsparcia innej osoby?
(proszq zaznaczyd jednq odpowiedL)
'

W

przypadku odpowiedzi ,,TAK"

r

rlo 01 01 2021

[

]rAK

lx

I NrE

- prosimy o podanie poni2ei dodatkowvch informacii:

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci wsparcia
innej osoby:
Uzasadn ien ie zastosowan ia tego rodzalu dostqpu altern atywnego

2. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostgp atternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii?

[

]rAK

lx

I NIE

(proszg zaznaczyC jednq odpowiedL)
W

przypadku odpowiedzi ,,TAK"

- prosimy o podanie poni2ej

dodatkowych informacii:

Liczba przypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w postaci wsparcia
technologicznego:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatywnego

3. c2y w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
postaci zmian w organizacji fu nkcjonowan ia podmiotu?
(proszg zaznaczy1 jednq odpowiedL)

[

]rAK

lx

I NIE

przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacii:
Liczba pzypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w postaci zmian w
W

organizacji funkcjonowania podmiotu:
Uzasad n ien ie zastosowan ia tego rodzalu dostqpu altern atywnego

4. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
spos6b inny ni2 wymienionewy2ei?
.i
(p

W

rosze

za z n aczyd

jed n e od p owie d2)

przypadku odpowiedzi ,,TAK,

Na czym polegalo zapewnienie dostqpu alternatywnego w spos6b inny ni2
wymienione wyzej:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnego

5

]rAK

Ix ] NIE

- prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacii:

Liczba przypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w spos6b inny ni2
Wymienione wy2ej:

Strona
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