
Deklaracja dostępności – Przedszkole nr 3 w Gnieźnie.

Kategoria:Dostępność   /  Utworzono 31 marzec 2021
Przedszkole nr  3 „Kubuś Puchatek”  w Gnieźnie 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  strony  internetowej
http://www.przedszkole  3  .gniezno.pl/  

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Przedszkole nr 3 ”Kubuś Puchatek”
ul. Dąbrówki 11
62- 200 Gniezno
Tel. 61 426 19 47
e-mail:kubus981@wp.pl

POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
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:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowanymi,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE- STRONA POSIADA:
Narzędzie ustawień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie w stopce strony) a w nim:
- podwyższony kontrast,
- możliwość powiększenia liter,
- podświetlane linki,
- mapa strony,
- jasne tło.
Na  stronie  internetowej  można  używać  standardowych  skrótów  klawiaturowych
przeglądarki.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKATYWNA
-kontakt telefoniczny
-kontakt korespondencyjny
-przesyłanie wiadomości tekstowych SMS i MMS
-przesyłanie faksów

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację sporządzono dnia 25 marca 2021r.
Deklarację  sporządzono  na  podstawie  samooceny  przeprowadzonej  przez  podmiot
publiczny.

https://www.eprzedszkole2.gniezno.pl/o-zrodelku/dostepnosc/137-o-zrodelku/dostepnosc
http://www.przedszkole3.gniezno.pl/
http://www.przedszkole3.gniezno.pl/
http://www.przedszkole3.gniezno.pl/


INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Janas: 61 426 19 47

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ :
Każdy  ma  prawo do  wystąpienia  z  żądaniem zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony
internetowej.  Można  także  zażądać  udostępnienia  informacji  za  pomocą  alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości  filmu  bez  audio  deskrypcji  itp.  Żądanie  powinno  zawierać  dane  osoby
zgłaszającej  żądanie  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 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  może  złożyć  skargę  w  sprawie  zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
 Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Budynek Przedszkola nr 3 jest dwupiętrowy ,trzecie piętro to strych - nie jest dostosowany
dla osób niepełnosprawnych. Aby przemieścić się pomiędzy kondygnacjami należy pokonać
schody.  W budynku  nie  ma  windy.  Budynek  nie  posiada  pochylni,  platform,  Wejście
znajduję się od strony ulicy w frontowej ścianie budynku. Nad wejściem nie ma głośników
systemu  naprowadzającego  dźwiękowo  osoby  niewidome  i  słabowidzące. Budynek
dostępny jest  w godzinach od 5.30 do 16:30.  Aby dostać się do budynku przedszkola,
należy  pokonać  jeden  stopień.  Na  dzień  sporządzenia  oświadczenia  brak  podjazdu  dla
wózków inwalidzkich.  Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe o szer 115 cm.
Drzwi wejściowe otwierane  są  ręcznie  i za pomocą domofonu.  Za drzwiami znajduje się
klatka schodowa prowadząca  6 schodami  o szerokości 200 cm na parter do pomieszczeń
administracyjnych .Na przedłużeniu klatki schodowej na parterze znajdują się drugie drzwi
– szer 100 cm prowadzące na schody  na I i II piętro przedszkola i strych. Dojście do sal na
I piętrze  wymaga pokonania 19 schodów o szerokości 105 cm  ,a na piętro II  jeszcze 22 o
szerokości 108 cm. Przy schodach z obu stron zamontowane są poręcze .Korytarze, schody
znajdujące się w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno
dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. Brak dostosowania w/w
obiektu   wyraża się w braku w wyposażeniu w windy, pochylnie, platformy przyścienne,
oznakowania  różnic  poziomów  odpowiednią  kolorystyką.  W  budynku  nie  ma

http://www.rpo.gov.pl/


ogólnodostępnej toalety a toalety dla personelu i dzieci nie  są przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem, po uzgodnieniu z dyrektorem pl
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