
Deklaracja dostępności 

Deklaracja Dostępności strony internetowej Przedszkola w Brzostku  
Przedszkole w Brzostku zobowiązuje się zapewnić 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 Przedszkola 

w Brzostku https://pprzedszkolebrzostek.blizej.info/ 

Dane teleadresowe jednostki: 
 Telefon: +48 14 6398010 

E-mail: przedszkolebrzostek@interia.pl 

Adres korespondencyjny: ul. Szkolna 9, 39-230 Brzostek 

Adres skrytki ePUAP: /przedszkolebrzostek/skrytkaESP/ 

 Data publikacji strony przedszkola : 1.09.2010 r. 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.01.2021 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej. 

  

 Strona przedszkola  nie spełnia: 

 zamieszczone załączniki na stronie  nie są dostępne cyfrowo 

 scany, obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego 

 niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje. 

Strona przedszkola  posiada następujące ułatwienia: 

 kontrast, 

 duży tekst, 

 zatrzymaj animację, 

 interlinia, 

 odstępy między tekstami, 

 przyjazny dla dysleksji, 

 kursor, 

 podświetlanie linków, 

 możliwość powiększania wielkości liter na stronie, 

 podpowiedzi 

Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Przedszkole w Brzostku dla strony przeprowadziło samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

skorzystania z dostępnego narzędzia do oceny strony: https://pprzedszkolebrzostek.blizej.info/  Test – European 

Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że: Strona 

internetowa https://pprzedszkolebrzostek.blizej.info/ spełnia wymagania w 88,21 %. 

  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności  

 Deklarację sporządzono dnia: 17.03.2021r. 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.03.2021r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz w oparciu o stronę internetową Test – European Internet 

Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu). 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

https://przedszkolebrzostek.bip.gov.pl/
http://checkers.eiii.eu/
https://przedszkolebrzostek.bip.gov.pl/
http://checkers.eiii.eu/


 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota 

Nawracaj, adres email: przedszkolebrzostek@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 

telefonu +48 14 6398010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 

składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

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 (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.). 

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. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny 

sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 

sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności 

cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Przedszkole w Brzostku ul. Szkolna 9, 39 – 230 Brzostek 

 

1. Wejście do budynku przedszkola od strony ul. Szkolnej dostosowane do osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich – podjazd bez barier. Przy drzwiach zamontowany domofon ( kontakt z 

dyrektorem oraz 7 salami zajęć ). Brak parkingu na posesji należącej do przedszkola, ale duży parking z 

miejscami dla osób niepełnosprawnych poniżej terenu przedszkola. Z parkingu podjazd bezpośrednio 

pod budynek placówki. 

2. Na parterze korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Toaleta na parterze 

dostosowana do osób niepełnosprawnych. 

3. Brak windy na piętro. Możliwość zejścia pracownika do petenta. 

4. Na parterze usytuowany gabinet dyrektora oraz 3 sale zajęć.  

5. Drogi ewakuacyjne podświetlone zasilaniem z niezależnego źródła.  

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 

1. Przedszkole zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem następujących 

sposobów wspierających komunikację: 

a) Kontakt telefoniczny pod numerem 14 639 80 10 

b) Kontakt korespondencyjny na adres Przedszkole w Brzostku, ul. Szkolna 9, 39 -230 Brzostek 

c) Kontakt korespondencyjny na adres email – przedszkolebrzostek@interia.pl 

d) Kontakt korespondencyjny – elektroniczna skrzynka podawcza www.epuap.gov.pl 

2. Przedszkole nie posiada urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących takich jak: 

pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień, systemy Bluetooth. 

3. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

4. Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obsługa osób 

niesłyszących realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. Placówka umożliwia dostęp alternatywny – w postaci wsparcia innej osoby w kontaktach                         

z przedszkolem.  

 

 

https://www.rpo.gov.pl/

