
Deklaracja dostępności strony 

Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II 

w Suchedniowie 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie 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://przedszkolesuchedniow.pl. 

Data publikacji strony internetowej: 08.01.2014 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.11.2014 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.04.2019. brak opisów 

zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytelników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. 

Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy 

o dostępności cyfrowej. Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane 

zamieszczone na stronie były zrozumiałe.  

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia 16.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony 

internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Milanowicz, adres poczty 

elektronicznej przedszkolesuchedniow@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na 

numer telefonu (41) 2543417. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie 

informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

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

udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego 

cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

http://przedszkolesuchedniow.pl/
mailto:przedszkolesuchedniow@onet.pl


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. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny 

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

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. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie, ul. Emilii Peck 15a, 

26-130 Suchedniów.  

 

 Przedszkole jest budynkiem jednopiętrowym. Jest ono ogólnodostępne w godzinach 

pracy placówki. 

 Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Emilii Peck. 

 Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 17 m chodnika,  

a następnie pokonać 4 stopnie schodów. 

 Dzwonek znajduje się na wysokości 1,6 m. 

 Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnością. 

 Wejście do budynku nie jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i po 

swojej lewej stronie posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. 

 Na parkingu wokół budynku nie ma miejsc wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma też 

głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

 Brak w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych 

przypadkach. 

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 

Aplikacje mobilna 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie nie posiada aplikacji mobilnej. 
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