Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony WWW
Gminnego Przedszkola w Krosnowicach
Przedszkole 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.
Dotyczny Strony Internetowej www.pgkrosnowice.pl




Data publikacji strony internetowej: 2013-09-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-24

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.

Treści niedostępne







- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
- brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,
- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
- elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie
o przyczynach i sposobie ich usunięcia,
- brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich
wypełnianiu;
-

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności



Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe




Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Nowaczyk.
E-mail: przedszkole@pgkrosnowice.pl
Telefon: 748685313

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 Przedszkola Gminnego w Krosnowicach
Adres: Przedszkole Gminne w Krosnowicach ul.Sportowa 12 57-362 Krosnowice
E-mail: przedszkole@pgkrosnowice.pl
Telefon: 748685313

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków: nie dostosowano dla osób niepełnosprawnych
Dostosowanie korytarzy: dostosowano
Dostosowanie schodów: Brak
Dostosowanie wind: brak windy
Dostosowanie pochylni: brak pochylni
Dostosowanie platform: brak platform
Dostosowanie informacji głosowych: brak
Dostosowanie pętli indukcyjnych: brak
Dostosowanie parkingów: dostosowano
Prawo wstępu z psem asystującym: brak
Dostępność tłumacza języka migowego: brak

Adres placówki PRZEDSZKOLE GMINNE ,UL. SPORTOWA 12 ,57-362 KROSNOWICE
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Brak podjazdów dla
wózków oraz brak windy osobowej
Biuro znajduje się na pierwszym piętrze . Dostęp tylko schodami . Przed budynkiem
znajduje się duży parking z 20 miejscami parkingowymi .Nie wyznaczono miejsca dla osób
niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W pomieszczeniach przedszkola brak progów , co ułatwia poruszanie się osób
niepełnosprawnych
W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza
języka migowego.

