Oświadczenie o dostępności Przedszkola Nr 4 w Otwocku
Przedszkole Nr 4 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 ma
zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole4.otwock.pl, która znajduje się
na Portalu Miasta Otwocka.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Nie wszystkie zdjęcia oraz obrazy zamieszczone przed wprowadzeniem zmian w
dostępności strony internetowej posiadają opisy alternatywne. Opisy alternatywne
będą sukcesywnie uzupełniane.

Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklaracje sporządzono dnia 2021-03-05

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•
•
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor przedszkola pani
Adrianna Budzynowska
E-mail: p4@oswiata-otwock.pl
Telefon: 22 779 32 73

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, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•
•

•
•

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Przedszkole Nr 4 w Otwocku jest zlokalizowane przy ul. Dwernickiego 1.
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Do budynku prowadzi jedno dojście od ul. Dwernickiego.
Chodnik wykonany jest z kostki brukowej.
Do budynku są trzy wejścia po schodach, dwa wejścia są wyposażone w
barierki, jedno wejście nie posiada barierek. Nie ma podjazdu dla wózków
inwalidzkich.
Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wyjście z terenu na ulice jest zabezpieczone bramkami.
Na parterze i piętrze budynku są toalety, ale nie są dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku
inwalidzkim.
W budynku nie ma wind, platform ani pętli.

▪
▪
▪

W budynku nie ma oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla niewidomych i słabowidzących.
Teren jest ogrodzony, nie posiada parkingu dla petentów, nie ma wytyczonego
miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

