
Deklaracja Dostępności dla strony internetowej 
www.przedszkoleszamocin.pl 

Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 
dostępności ma zastosowanie do przedszkoleszamocin. 

 Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01. 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-04. 

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. 

Zdjęcia nie posiadają napisów dla głuchych, strona nie posiada tłumaczenia na język migowy. 

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony 
internetowej lub aplikacji mobilnej - 

Filtry ułatwiające wyszukiwanie zdjęć, linków, formularzy. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
kontaktową jest Danuta Grams, gppszamocin@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc 
na numer telefonu 601 793 389. 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 
internetowejj lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji . Żądanie powinno zawierać dane 
osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową 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. 
Przedszkole powinno 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. 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, przedszkole zaproponuje alternatywny 
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy przedszkole odmówi realizacji żądania 
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie 
możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub 
elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich 

http://www.przedszkoleszamocin.pl/
mailto:gppszamocin@interia.pl
tel:601%20793%20389
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

Budynek przedszkola na Pl. Wolności:  

-budynek posiada wejście dla osób z niepełnosprawnością  

-posiada zadaszenie nad wejściem do budynku przed opadami drzwi wejściowe mają 
odpowiednią szerokość i nie wymagają dużo siły do otwarcia  

-budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje ale bez funkcji głośnomówiącej 

-posadzka korytarzy jest antypoślizgowa a korytarz wystarczająco szeroki  

-posiada WC dla osób z niepełnosprawnością  

-strona internetowa posiada kontrast i spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.  

-nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online  

-w razie trudności można skorzystać z pomocy wyznaczonego pracownika  

Budynek w Lipiej Górze 52 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 


