
Deklaracja dostępności 

Informacje ogólne 

Przedszkole Publiczne nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim 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 

Publicznego nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

• Data publikacji strony internetowej:2015-11-29 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08 

Status 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. 

Treść niedostępna 

Strona internetowa częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre elementy nietekstowe, umieszczane na 

stronie internetowej np. zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego. Na stronie znajdują się 

filmy, które nie posiadają napisów dla osób głuchych. Część plików nie jest dostępnych 

cyfrowo gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. Może się zdarzyć, ze nie 

wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować opisów alternatywnych do 

tabel i grafik. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.  

Wyłączenia 

Na stronie mogą znajdować się opublikowane dokumenty, które są niedostępne z uwagi na 

fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w 

innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych 

systemów, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem 

nadmiernych kosztów. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-09 

• Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-08 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Anna Kuligowska, pp7@przedszkole.ostrowiec.pl. Kontaktować można się 

także dzwoniąc na numer telefonu 412620928. Tą samą drogą można składać wnioski o 

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

https://utilitia.pl/deklaracja/www.pp7ostrowiec.pl
https://utilitia.pl/deklaracja/www.pp7ostrowiec.pl


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, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w 

sprawie zapewniania 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 

Przedszkole posiada dwa wejścia. Wejście główne znajduje się przy alejce os. Słoneczne, do 

którego prowadzi furtka otwierana ręcznie. Po prawej stronie czterostopniowych schodów 

znajduje się wjazd na wózki dla osób niepełnosprawnych. Dzwonek do drzwi umieszczony 

jest również po prawej stronie na wysokości 120 cm. Drugie wejście do budynku znajduje się 

od strony ogrodu przedszkolnego do którego prowadzi furtka otwierana ręcznie. Wejście to 

nie posiada barier architektonicznych i zaopatrzone jest w dzwonek umieszczony po lewej 

stronie na wysokości 120 cm. Budynek jest dwupoziomowy (parter i piętro), posiada schody. 

Z holu głównego interesanci mogą się dostać na parterze do gabinetu dyrektora, toalety, sal 

lekcyjnych mieszczących się na tym poziomie. Korytarze są przestronne i posiadają 

odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się. Drogi ewakuacyjne wewnątrz 

budynku są oznakowane. W przedszkolu nie ma windy. Jest możliwość z korzystania z 

parkingu osiedlowego w godzinach pracy przedszkola, który posiada miejsce wyznaczone dla 

niepełnosprawnych. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka 

migowego lub tłumacza online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń 

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dyrektor jednostki wyraża 

zgodę na wstęp z psem asystującym pod warunkiem wyposażenie psa w uprząż oraz 

posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego 

i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

