Deklaracja dostępności
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą 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
http://przedszkole-cedry.pl/
oraz
Biuletynu
Informacji
Publicznej
http://www.przedszkolecedrywielkie.biuletyn.net/ Przedszkola Samorządowego nr 2 w
Cedrach Małych.
•
•
•
•

Data publikacji strony internetowej: 2012 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2012 rok
Data publikacji BIP: 2020 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP: 2020 rok
Status pod względem zgodności z ustawą – strona internetowa

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:
•

•

•

•
•

Dokumenty w formie załączników (np. w formacie PDF) mogą nie być
dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane lub przesłane przez podmiot
zewnętrzny oraz ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie
obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one
charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżących zadań ponieważ
ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o
dostępności cyfrowej
Nie wszystkie elementy nietekstowe umieszczone na stronie internetowej
posiadają szczegółowy opis: zdjęcia, obrazki, ikony, itp. ponieważ ich
publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o
dostępności cyfrowej
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (np. nagrania dzieci, teatrzyki),
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
•
•

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej

Ułatwienia na stronie przedszkola:
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•
•

•

Możliwość podkreślenia linków w menu głównym oraz górnym a także
podkreślenia linków w treści komunikatów i wiadomości
Użytkownicy mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB –
zaznaczenie przemieszcza się po wszystkich aktywnych elementach strony w
logicznej kolejności
Dane kontaktowe

Status pod względem zgodności z ustawą – BIP
•

Biuletynu Informacji Publicznej zgodny w całości z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
•

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na Biuletynie Informacji Publicznej:
•

•
•
•
•

Użytkownicy mogą poruszać się po stronie BIP za pomocą klawisza TAB –
zaznaczenie przemieszcza się po wszystkich aktywnych elementach strony w
logicznej kolejności.
BIP posiada menu przedmiotowe.
BIP posiada mapę serwisu.
BIP posiada wersję kontrastową.
BIP posiada możliwość powiększania trzcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest
Mirosława Matyjas – Dyrektor przedszkola,
przedszkole.cedry@interia.pl Można również kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc
na numer telefonu (58) 683-62-01 w godzinach 6.30 – 16.30. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
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udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład
przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą
stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być 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 możne 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 Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynki:
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych, ul. Wiślana 11/4, Cedry Wielkie
Oddział zamiejscowy Trutnowy , ul. Św. Piotra i Pawła 3, 83-020 Cedry Wielkie
Oddział zamiejscowy Koszwały, ul. Lipowa 15, 83-011 Wiślinka

Dostosowanie wejść do budynków
•

•

Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od ulicy Wiślanej - wejście główne.
Drugie od placu zabaw, trzecie od bocznej strony budynku. ( oddział Cedry
Małe).
Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od ulicy Św. Piotra i Pawła, drugie
od placu zabaw, który znajduje się z tyłu budynku, trzecie znajduje się z boku
budynku od strony kościoła ( oddział Trutnowy).
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•
•
•
•
•

•
•

Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa od ulicy Lipowej , dwa z drugiej
strony budynku ( oddział Koszwały).
Brak furtek w oddziałach Cedry Małe i Trutnowy.
Budynek w Koszwałach ogrodzony od strony wejścia głównego.
Wszystkie oddziały posiadają dzwonki przy drzwiach do wejść głównych.
Dzwonki znajdują się na wysokości 120 cm.
Wejście główne oraz wejście od placu zabaw do oddziału w Cedrach Małych
znajduje się do parterze. Wejście trzecie od bocznej strony, należy pokonać
dwa stopnie.
Wejście główne w oddziale Trutnowy znajduje się na parterze. Pozostałe dwa
wejścia maja po jednym stopniu.
Aby wejść do budynku w Koszwałach należy pokonać schodki – wejście
główne jeden stopień. Wejścia od tyłu budynku mają po 3 stopnie. Drugie
wejście od strony ulicy Lipowej, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy
•

W budynku są korytarze o szerokości 120 cm ( oddział Cedry Małe).

•

W budynku są korytarze o szerokości 150 cm ( oddział Koszwały i Trutnowy).

Dostosowanie schodów
Brak dostosowanych schodów we wszystkich oddziałach.

•

Dostosowanie wind
•

Brak wind we wszystkich oddziałach.

Dostępność pochylni
•

Brak pochylni w oddział Cedry Małe i Trutnowy.

•

Pochylnia dostępna w oddziale Koszwały.

Dostępność informacji głosowych
•

Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych
•

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
•

Brak wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych we
wszystkich oddziałach.
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Prawo wstępu z psem asystującym
•

Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wejście do placówek osoby niewidomej
z psem asystującym.

Aplikacje mobilne:
•

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i
innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z
usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt Dyrekcji przedszkola, w terminie co
najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w przedszkolu), z
wyłączeniem sytuacji nagłych.
W Przedszkolu Samorządowym nr 2 zgłoszenia można dokonać w jednej z
następujących form:
•
•
•
•

e-mail na adres: przedszkole.cedry@interia.pl
telefonicznie na nr 58-683-62-01
faxem na nr 58-683-62-01
listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez
przedszkole)
Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Deklarację sporządzono dnia: 31.08.2020r.
Dane teleadresowe Przedszkola Samorządowego nr 2 :
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych, ul. Wiślana 11/4, 83-020 Cedry
Wielkie
Oddział zamiejscowy Trutnowy, ul. Św. Piotra i Pawła 3, 83-020 Cedry Wielkie
Oddział zamiejscowy Koszwały, ul. Lipowa 15, 83-011 Wiślinka
•
•
•
•

Tel.: 58-683-62-01
Fax: 58-683-62-01
E-mail: przedszkole.cedry@interia.pl
Strona internetowa: http://przedszkole-cedry.pl/

str. 5

