Deklaracja Dostępności
Przedszkole Publiczne nr 7 Integracyjne w Brzegu 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
internetowej: https://pp7brzeg.pl

ma

zastosowanie

do

strony

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2006
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.01.2022
Dane teleadresowe jednostki
Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne
ul. Gaj 1
49-300 Brzeg
tel/fax: 77 404 57 60/61
e-mail: pp7@brzeg.pl
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla
dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
(załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Placówka dokłada się starań,
aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Niezgodności:
1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco
opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisu alternatywnego.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane
zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami
dostępności;
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.01.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa – Magdalena Piskorska,
adres e-mail – pp7@brzeg.pl
numer telefon - 77 404 57 60/61
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
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. 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
Dostępność architektoniczna
• Budynek przedszkola składa się z parteru i I piętra. Do budynku prowadzi
wejście od ulicy Gaj dostępne w godzinach pracy przedszkola.
• Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać krótki chodnik oraz
3 schody, a następnie podwójne drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Drugie
drzwi wyposażone są w domofon.
• Do budynku przedszkola można również dostać się wejściem od podwórka,
gdzie trzeba pokonać dwoje drzwi.

•
•
•
•
•
•
•
•

Do przedszkola można wjechać windą, która znajduje się obok głównego wejścia.
Winda służy do przewozu osób niepełnosprawnych. Można się nią dostać na
parter oraz I piętro.
Przedszkole posiada również podjazd dla wózków inwalidzkich, który znajduje
się przy pierwszym tarasie na podwórku przedszkolnym.
Na terenie placówki znajduje się parking z dwoma wydzielonymi miejscami dla
osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada sale z szerokimi wejściami bez progów i z drzwiami
otwieranymi ręcznie. Między parterem, a piętrem można poruszać się windą.
Korytarze i szatnie w przedszkolu są szerokie i jest możliwe poruszanie się po
nich w wózku inwalidzkim,
Nie ma podjazdu do budynku przedszkolnego przy głównym wejściu do
przedszkola,
Nie zamontowano dźwiękowych systemów naprowadzających osoby niewidome i
słabowidzące,
Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i 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.

