
Deklaracja dostępności 

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  

http://mis-uszatek.pl/. 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 24.05.2017r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana na bieżąco. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 zamieszczone informacje są w postaci załączników lub skanów z uwagi na charakter 

informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;   

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych; 

 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej działają domyślne funkcje klawiszy obsługiwane standardowo  

przez przeglądarki, czyli: 

 Tab - przełącza po elementach interaktywnych strony; 

 strzałki (góra, dół) - dla elementów przewijalnych; 

 Enter - zatwierdzanie. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

do kontaktu jest Lucyna Korzycka, e-mail: przedszkolenr2@trzemeszno.pl. Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 666 91 65. Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 

dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład  

przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  

bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

http://mis-uszatek.pl/


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 

sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia  

tej informacji. Przedszkole powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później  

niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest 

możliwe, przedszkole niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając nowy 

termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 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 może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek  

do Rzecznika Spraw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

1. Do budynku przedszkola prowadzą trzy wejścia: wejście główne znajdujące się  

od strony ulicy Piastowskiej, wejście od strony tarasu oraz wejście boczne. Wejście 

główne jest dostępne w godzinach funkcjonowania placówki tj. 6.30 - 16.30 w dni 

robocze od poniedziałku do piątku.  

2. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa 

przebywającym w nim wychowankom, furtka, brama oraz drzwi wejściowe zamykane 

są o 8.30 i otwierane wyłącznie w wyznaczonych godzinach: 12.30-13.00  

oraz 14.30-16.30. 

3. Obok furtki oraz drzwi wejściowych znajduje się dzwonek. Chcąc wejść na teren 

przedszkola należy dzwonić, informując o potrzebie kontaktu z przedszkolem.  

Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie. Dla osób na wózkach inwalidzkich 

dostępny jest podjazd, drzwi otwierane automatycznie oraz korytarz na parterze. 

4. Budynek jest dwupoziomowy. Na  parterze znajduje się korytarz/szatnia.  

5. Budynek nie posiada wind.  

6. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych itp.  

7. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

8. W odległości 100m od budynku przedszkola znajduje się parking osiedlowy  

z wydzielonymi miejscami dla osoby niepełnosprawnej.  

9. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.  

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

Aplikacje mobilne 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

 

https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

