
Deklaracja dostępności serwisu Publicznego Przedszkola nr 1 w Ciścu 

 

 

       Publiczne Przedszkole nr 1 w Ciścu 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 https://cisiec1.e-przedszkolak.eu/ 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04 

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 

Spełnia wymogi wg standardu WCAG  2.1. 

Treści niedostępne: 

 filmy, które zostały umieszczone na stronie www  nie posiadają napisów dla osób 

głuchych  

 część plików nie jest dostępna cyfrowo  

 nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (np. galeria zdjęć)  

 zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej ( ich jedyną treścią jest 

obrazek – plakat z zaproszeniem)  

 brak audiodeskrypcji dla multimediów  

 niektóre linki do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie , oraz rozmiarze  

 część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej  

 niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których 

kierują  

 niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, zmiany 

odstępów między wyrazami lub liniami tekstu  

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia: 

1. filmy, oraz część materiału graficznego np. zdjęcia, zostały opublikowane przed 

wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają audiodeskrypcji  

2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności  

3. treści archiwalne , niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z 

obowiązku zapewnienia dostępności  

4. zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne, gdyż 

publikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej  



5. część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana [przed wejściem w życie 

ustawy o dostępności cyfrowej  

6. administrator i redaktorzy  dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na 

stronie były zrozumiałe  

Udogodnienia 

 Dedykowany kontrast dla dostępności,  

 Strona internetowa skaluje się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia 

mobilnego,  

 Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,  

 Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,  

 Możliwość zmiany wielkości czcionki,  

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.12.2020r. 

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 dyrektor przedszkola Irena Szczotka , e-mail: cisiec_p@wp.pl . Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 864-15-85 Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 

dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Informacja na temat procedury. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie 

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać : 

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,  

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi  

3. 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 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, 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. 

Skargi i odwołania. 

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

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

sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu 

strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Na niedotrzymanie tych terminów lub odmowę 

realizacji żądania, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą 

elektroniczną na adres: 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Ciścu 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 197 

34-350 Węgierska Górka 

e-mail: cisiec_p@wp.pl 

Telefon: 33 864-15-85  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna : 

 

Przedszkole mieści się w budynku bezpośrednio przylegającym do budynku OSP – Cisiec. 

Główne wejście znajduje się od strony drogi powiatowej, przy wejściu jest dzwonek. Przed 

budynkiem znajduje się 3 – miejscowy parking , bez wydzielenia do osób z 

niepełnosprawnościami. Drzwi są szerokie, oszklone, bez progu, przez które mogą poruszać się 

osoby na wózku inwalidzkim, osoby poruszające się przy pomocy dwóch kul , przy pomocy 



balkonika lub laski. W budynku nie ma windy, która umożliwiłaby dostęp na pierwsze i drugie 

piętro. Osoby z niepełnosprawnością mają dostęp do pomieszczeń na parterze, gdzie mogą 

uzyskać wstępne potrzebne informacje o sposobie załatwienia sprawy. Na parterze znajduje się 

szatnia i jadalnia dla dzieci, kuchnia wraz z zapleczem gospodarczym. Na pierwsze piętro 

prowadzą szerokie schody wyposażone w obustronną barierkę. Na tym poziomie znajdują się 

sale: zabaw , zajęć dzieci młodszych, łazienka dla dzieci i personelu oraz gabinet dyrektora 

przedszkola. Na drugie piętro prowadzą również schody wyposażone w obustronną barierkę. 

Na tym poziomie znajdują się: sala zajęć dzieci starszych , sala zabaw ruchowych, łazienka z 

kabinami dla dzieci i personelu, pralnia, pokój nauczycielski, 3 schowki – pomieszczenia 

magazynowe. Na końcu korytarza znajduje się wyjście ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz 

przez klatkę schodową OSP. Drogi ewakuacyjne są oznakowane i podświetlone. Przestrzeń w 

budynku pozbawiona jest barier poziomych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych , oznaczeń 

w alfabecie Breille”a, systemu FM. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym 

dla osób niewidomych i słabowidzących. Dyrektor jednostki każdorazowo wyraża zgodę na 

wstęp do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.       Podmiot nie posiada 

aplikacji mobilnych.                                                                        

 

 


