
Dostępność architektoniczna 

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, ul. Biedronki 13,  

20-5543 Lublin 

 

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście (dwie pary drzwi) znajdujące się od 

strony wschodniej, od alejki osiedlowej i ścieżki rowerowej. Prowadzą do niego  

3-stopniowe schody. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest 

dostępne na dzwonek (domofon). W godzinach pracy szkoły przy wejściu dyżurują 

wyznaczeni pracownicy lub dyżurni uczniowie, w weekendy – pracownicy ochrony. 

Drugie wejście do szkoły prowadzi przez obiekty sportowe od strony boisk  

(od zachodu). Prowadzą do niego schody 3-stopniowe oraz podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Drzwi są wyposażone w dzwonek. 

Dodatkowo dla uczniów jest udostępnione wejście przez segment B od strony boisk 

i placu apelowego (od zachodu). Do wejścia prowadzą 4-stopniowe schody. Brak 

podjazdu dla niepełnosprawnych. Drzwi wyposażone w dzwonek. 

W budynku nie ma głosowego systemu naprowadzającego osoby niewidome 

i słabowidzące ani pętli indukcyjnych. 

2. W budynku brak wind. 

Od wejścia głównego prowadzą schody na hol główny, łączący poszczególne 

segmenty obiektów szkoły. W skład obiektów szkoły wchodzi 4-kondygnacyjny 

segment A, 4-kondygnacyjny segment B oraz 2–kondygnacyjny segment sportowy. 

Na poszczególne segmenty i kondygnacje prowadzą schody. Schody nie są 

wyposażone w pochylnie ani platformy dla wózków inwalidzkich. 

Dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim są obiekty sportowe 

(korytarz i 2 sale gimnastyczne). 

3. Szkoła nie dysponuje własnym parkingiem. Można korzystać z pobliskiego 

bezpłatnego parkingu miejskiego i osiedlowego. 

4. Do szkoły może wejść osoba wraz z psem asystującym pod warunkiem wyposażenia 

psa w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu 

potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych 

szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie 

zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa 

asystującego. 

5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

6. Dojazd do szkoły od ulicy Władysława Orkana w ul. Kaczeńcową, następnie 

w ul. Biedronki do końca. 

 
W przypadku problemów z dostępnością strony BIP XXVII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Zesłańców Sybiru w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata 

Wójtowicz, kierownik@lo27.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 

telefonu 81 5276733. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 

niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
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