
Deklaracja dostępności

Przedszkole  Gminne  w  Dukli  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 Przedszkola.

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona  internetowa  jest częściowo  zgodna z ustawą  o dostępności  cyfrowej  stron
internetowych  i aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych  z powodu  niezgodności  lub
wyłączeń wymienionych poniżej. Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 
niedowidzące:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu,
podkreślenie linków.

Treści niedostępne:

 dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
np. skany dokumentów,

 filmy zamieszczone w serwisie nie poosiadają napisów czy wymaganych elementów,

 brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 
niepełnosprawne, 

 brak skrótów klawiszowych służących do przemieszczania się po elementach strony 
internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor przedszkola

 E-mail: przedszkole@dukla.pl

 Telefon: 577 700 502



Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
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  zapewnienia  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.

Przedszkole Gminne w Dukli prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w zakresie 
wychowania przedszkolnego w dwóch budynkach, przy ul. Trakt Węgierski 38A oraz przy ul.
Kościuszki 11. 
1. Dostępność architektoniczna – budynek przy ul. Trakt Węgierski 38A:
- Wyznaczone miejsca parkingowe oraz podjazd dla wózków osób z niepełnosprawnościami 
znajdują się przy głównej bramie od strony ul. Trakt Węgierski.
- Drzwi do budynku otwierane ręcznie.
- Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać
schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
-Na parterze znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
-W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli 
indukcyjnych, schodołazu.
-W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na 
wstęp z psem asystującym.
-Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

2.   Dostępność architektoniczna – budynek przy ul. Kościuszki 11:
- Obok budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z 
niepełnosprawnościami.
-Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać jeden stopień oraz drzwi otwierane 
ręcznie.
- W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli 
indukcyjnych, schodołazu.
- Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać
schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
-Na parterze znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
-W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na 
wstęp z psem asystującym.
-Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


