DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, ul. Suszyckich 11,
36-040 Boguchwała.

W odniesieniu do wymagań wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (dz. U. 2019 poz. 1696).

Budynek nie jest wolny od barier architektonicznych w zakresie poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych.
Opis dostępności wejścia do budynku
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne jest poprzedzone pojedynczym schodem, drugie
wejście poprzedza podest i pojedynczy stopień. Przy wejściu głównym znajduje się natomiast
domofon, pozwalający osobom niepełnosprawnym przywołać pracownika. Drzwi nie są otwierane
automatycznie.
Opis dostępności korytarzy i schodów
Osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód bezpośrednio przed wejściem do budynku.
Większość korytarzy jest dostatecznie szeroka (co najmniej 1,5 - 2m) by umożliwić swobodne

poruszanie się osobie ze specjalnymi potrzebami. W drzwiach występują wystające progi. Budynek
nie jest wyposażony w windę. Schody pomiędzy kondygnacjami nie posiadają antypoślizgowej
nawierzchni ani poręczy. Pierwszy i ostatni stopień są natomiast oznaczone w sposób kontrastowy
względem powierzchni schodów. Liceum nie dysponuje rampą ani przenośnym podjazdem służącym
do ułatwienia samodzielnego pokonywania schodów.
Oświetlenie części komunikacyjnych, wyłącznie górne i boczne (kinkiety) nie powoduje powstawania
ostrych, kontrastów, cieni ani olśnienia.
W holu wejściowym znajduje się informacja wizualna w formie planu przedstawiającego
rozmieszczenie pomieszczeń. Stosownych informacji głosowych udziela także pracownik Liceum.

Na ograniczoną dostępność architektoniczną budynku szczególny wpływ ma zabytkowy charakter
obiektu, w którym mieści się Liceum.

Ze względu na niemożliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego, całkowicie
swobodnego dostępu do siedziby Liceum, zapewnia się dostęp alternatywny, obejmujący m.in.
wsparcie innej osoby w poruszaniu się po budynku, załatwienie sprawy w gabinecie bezpośrednio
sąsiadującym z wejściem głównym – bez konieczności poruszania się po obiekcie. W uzasadnionych
przypadkach możliwe jest także zorganizowanie spotkania poza siedzibą Liceum – w miejscu
dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.
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Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku Liceum można wejść z psem asystującym, w szczególności z psem przewodnikiem osoby
niewidomej lub niedowidzącej oraz z psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny
sposób. Budynek posiada plan ewakuacji. Obowiązują tu odpowiednie procedury, za wdrożenie
których, na wypadek wystąpienia zagrożenia, odpowiadają przeszkoleni pracownicy.

Inne elementy mające bezpośredni wpływ na przyjazność obiektu w stosunku do użytkownika
z niepełnosprawnością
Budynek jest łatwy do odnalezienia (przez swoją historyczną bryłę i centralne usytuowanie w mieście,
jest dobrze widoczny i rozpoznawalny). Siedziba Liceum jest też czytelnie oznaczona. Do Budynku
prowadzą szerokie aleje dojazdowe.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Umożliwia się wszystkim interesantom bieżącą komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
Osoba ze szczególnymi potrzebami może wystąpić o umożliwienie skorzystania z komunikacji

audiowizualnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, bądź podjąć komunikację
tekstową, w tym poprzez wysyłanie wiadomości sms.
Liceum nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących takich jak
pętle indukcyjne, czy systemy FM/IR. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą złożyć wniosek
o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody
komunikowania się. Wniosek w tej sprawie może być złożony drogą mailową na adres
liceum.boguchwala@gmail.com
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