
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

 

Dostępność cyfrowa 

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” zapewnia 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   LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”. 

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych z możliwością skorzystania z usługi tłumacza Migam oznaczonej 

stosownie na stronie internetowej szkoły, a dostępnej w wyniku automatycznego przekierowania 

pod adresem https://tlumacz.migam.org/dbfo wola     

 

Treści niedostępne 

materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej  

pewne dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury 

niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej 

niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane 

Wprowadzone udogodnienia 

podkreślenie oraz podświetlenie aktywnych linków 

możliwość odwrócenia kolorów / podwyższony kontrast 

możliwa jest nawigacja jedynie przy pomocy klawiatury 

mechanizm umożliwiający pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych 

rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% 

mapa serwisu oraz wyszukiwarka 

wprowadzono usługę Tłumacza Migam, pod w/w adresem 

 

 

https://tlumacz.migam.org/dbfo%20wola


 

Dostępność architektoniczna 

Budynek: LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” ul. Kajetana Garbińskiego 1 , 01-122 

Warszawa znajduje się na skrzyżowaniu ulic Baonu Zośka i Garbińskiego. 

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 300 m. w kierunku ulicy Redutowej 

lub ulicy Elekcyjnej. W odległości około 400 m znajduje się stacja Metro Księcia Janusza posiadająca 

wszelkie udogodnienia dla osób różnymi ograniczeniami . Przejścia dla pieszych położony w 

najbliższym sąsiedztwie szkoły ( do 400m) nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na teren 

szkoły jest jedno dojście piesze: od ulicy Garbińskiego oraz wjazd na parking wewnętrzy z 

wydzielonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych, dla osób przebywających w budynku 

szkoły. Ponadto w najbliżej okolicy – do około 70m od wejścia głównego położone są cztery miejsca 

ogólnodostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami  

Szkoła składa się z z budynku głównego  położonego  wzdłuż ulicy Garbińskiego oraz łącznika i 

wydzielonej Sali gimnastycznej połączonych razem od strony ulicy Baonu  „Zośka”.  

Czterokondygnacyjny budynek główny posiada wejście główne po schodach lub poprzez 

zamontowaną rampę dla osób  z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniona jest dostępność do 

pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku. W ramach możliwości dostępności Sali 

gimnastycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami uruchomiono dodatkową rampę najazdową do 

wejścia  do szkoły poprzez łącznik oraz zrealizowano wejście/wyjście skierowane bezpośrednio na 

parking wewnętrzny szkoły z oznakowanym miejscem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku na parterze znajduje się sekretariat szkoły wraz z gabinetem Dyrektora, sekretariat 

uczniowski. 

Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Do budynku 

wchodzi się wejściem głównym od ulicy Garbińskiego. W budynku znajduje się 1 toaleta 

przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, na parterze budynku. 

 

Dostępność informacyjno- komunikacyjna 

W budynku głównym jest  zamontowana i oznaczona pętla indukcyjnych, której położenie jest w 

rejonie Sekretariatu szkoły.  

Jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online 

Istnieje możliwość  wejścia dla osób z niepełnosprawnością z psem asystującym 

 Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,  zastosowano oznaczenia kontrastowe przy istniejących progach  

Drogi ewakuacyjne oznaczone są piktogramami. 

 

 

 

 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Zajączkowska – Dyrektor szkoły. 

E-mail: sekretariat.lo86@eduwarszawa.pl 

Telefon: 22 8364838 

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. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie 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 LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”  w Warszawie 

Adres: LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”  

ul. Kajetana Garbińskiego 1 

01-122 Warszawa 

E-mail: sekretariat.lo86@eduwarszawa.pl 

Telefon: 22 8364838 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-17 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 


