Deklaracja dostępności Publiczne Przedszkole w Przytyku
Publiczne Przedszkole w Przytyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowejwww.przedszkoleprzytyk.pl 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 Publiczne Przedszkole w Przytyku.
Data publikacji strony internetowej: 2017-02-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą
nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej
Treści niedostępne
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
• filmy nie maja napisów dla osób głuchych,
• elementy tekstowe nie maja możliwości zmiany czcionki
• część plików nie jest dostępna cyfrowo

strona nie posiada mechanizmów ułatwiających przeglądanie treści przez
osoby niedowidzące tj. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery; żółte
tło, czarne litery; białe tło, czarne litery; czarne tło, białe litery), brak
możliwości powiększenia wielkości liter.
Wyłączenia
• część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem
w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 dostosowanie strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem
nadmiernych kosztów
 administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane
zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób
zgodny z zasadami dostępności;.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-0331
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Szczepanik.
• E-mail: przedszkole przytyk@gmail.com
• Telefon: 48 – 312-10-50
 Koordynatorem dostępności na placówce jest Pani Ewelina Markowska Ślufarnik
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 Publicznego Przedszkola w Przytyku
• Adres: Żeromskiego 11, 26-650 Przytyk
• E-mail: przedszkole przytyk@gmail.com
• Telefon: 48 312-10-50
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prezesa
PEFRON .
Dostępność architektoniczna
Budynek Publicznego Przedszkola w Przytyku mieści się przy
ulicy Żeromskiego 11.
Aby dostać się do budynku należy pokonać schody (dostępny jest podjazd) oraz
wejść przez drzwi wejściowe, które sa otwierane po sygnalizacji dzwonkiem do
drzwi. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu
głównym są pracownicy obsługi.
Przedszkole otwarte jest w dni robocze od godz. 7.00 do 16.00.
Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1). Aby dostać się na poziom 1 należy

pokonać schody. W przedszkolu znajdują się 1 klatka schodowa.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo
osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma wind ani platform
przyschodowych, oraz toalety publicznej. W budynku znajduje się toaleta dla
niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.
Na terenie przedszkola znajdują się miejsca parkingowe.
Aplikacje mobilne
Publiczne Przedszkole w Przytyku nie posiada aplikacji mobilnej.
Informacje dodatkowe
Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego.

