
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole  Publiczne  nr  10  w  Brzegu  zobowiązuje  się  zapewnić  dostępności  swojej  strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony BIP: 07.04.2014r.

Data ostatniej aktualizacji strony BIP: 18.04.2017r.

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą  z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie  sporządzono  dnia  23.09.2020r.  na  podstawie  samooceny  przeprowadzonej  przez
podmiot publiczny.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

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:

 Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub
inne  dokumenty  w  formacie  doc.)  z  uwagi  na  charakter  informacji  jaki  jest  niezbędny  do
opublikowania  informacji,  ze  względu  na  swój  format  wymagają  zewnętrznych  (poza
wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

 Brak dostosowań dla osób z niedosłuchem.

 Brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

 Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Natomiast:

 Zdjęcia z wydarzeń  posiadają opisy alternatywne.
 Teksty zamieszczane w serwisie są napisane w prosty sposób, tak aby dostęp do nich miały

osoby mniej wykształcone lub osoby z upośledzeniem intelektualnym.

 Nawigacja menu jest spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu.

INFORMACJA  NA STRONIE PODMIOTOWEJ BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu posiada następujące
ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 Możliwość  powiększania tekstu na stronie
 Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą myszki jak i klawiatury

 Wszystkie pola formularzy i przyciski są właściwie opisane

 Teksty zamieszczane w serwisie są napisane w prosty sposób, tak aby dostęp do nich miały
osoby mniej wykształcone lub osoby z upośledzeniem intelektualnym



 Wszystkie odnośniki są unikalne i zrozumiałe

Strona nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych.

INFROMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną
jest  Iwona  Makarewicz,  adres  poczty  elektronicznej  pp10@brzeg.pl Kontaktować  można  się  także
dzwoniąc na numer telefonu 77 404 63 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej. Jeśli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Przedszkole Publiczne nr 10
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu.  Żądanie  powinno  zawierać  dane  osoby  zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie  tego  terminu  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny  niezwłocznie  informuje  o  tym,  kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

W przypadku,  gdy  podmiot  odmówi  realizacji  żądania  zapewnienia  dostępności  lub  alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

Dostępność architektoniczna Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu

Do budynku prowadzą 3 wejścia. 

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Ks. Makarskiego  5, przy którym zainstalowany jest
dzwonek po lewej stronie nad barierką. Główne drzwi wejściowe są widoczne na tle fasady. Aby wejść
do  budynku  należy  pokonać  4  schody,  przy  których  po  lewej  stronie  znajduje  się  poręcz  rurowa.
Następnie drzwiami zewnętrznymi, częściowo przeszklonymi, otwieranymi ręcznie na zewnątrz, należy
wejść  do  przedsionka,  skorzystać  z  domofonu.  Następnie  kolejnymi  drzwiami  otwieranymi  ręcznie
można wejść na hol parteru.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
mailto:pp10@brzeg.pl


Do budynku przedszkola można również dostać się drugim wejściem od podwórka, gdzie usytuowany
jest podjazd dla wózków.

Trzecie wejście od strony kuchni jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników i dostawców.

Korytarze i szatnie w przedszkolu są szerokie.

Do pomieszczeń na pierwszym piętrze dostać się można wyłącznie schodami, które stanowią barierę
architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nie zamontowano dźwiękowych systemów naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych lub słabo widzących.



Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Jednocześnie został umożliwiony dostęp alternatywny, w szczególności zapewnienia wsparcia
innej  osoby  po  zasygnalizowaniu  telefonicznie  przez  osobę  ze  szczególnymi  potrzebami  
(pod nr tel.77 404 63 25)
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