Deklaracja dostępności
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej www.pm1.gostyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2010-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-18
Strona internetowa została zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w
Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.
Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.
Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1. Zastosowano
możliwość zmiany wielkości czcionki. Strona 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.
−

część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter
promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
− mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-25. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez koordynatora do spraw dostępności Przedszkola
Miejskiego Nr 1
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest koordynator do spraw dostępności Monika Furmann, adres poczty
elektronicznej pm1@gostyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 65 57 20 045. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
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.
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 od dnia wystąpienia z żądaniem. 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 z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
−
−
−
−
−
−

−

−

do budynku prowadzą dwa wejścia, z czego jedno z nich jest przystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z
poręczami. Budynek, korytarze, schody nie są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy,
na parkingu obok budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe,
natomiast w odległości 100 m na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w
Gostyniu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
w przedszkolu nie jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i
poruszających się na wózku,
przedszkole nie posiada pętli indukcyjnych,
istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak poruszanie się po budynku
jest ograniczone z powodu nieprzystosowania budynku dla potrzeb
niepełnosprawnych,
przedszkole umożliwia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z
wykorzystaniem tłumacza języka migowego w ciągu 2-3 dni roboczych od zgłoszenia
potrzeby,
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, nie ma również druku (napisów)
powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

