Deklaracja dostępności - strona internetowa
Przedszklola nr 30 w Gdyni
Przedszkole nr 30 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 strona internetowa Przedszklola nr 30 w Gdyni.
•

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-26

•

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-30

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
•

alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

•

kontrast dla treści niebędących tekstem

•

kolor niebieski w zestawieniu z białym nie jest dostępny dla formatów tekstowych

•

należy poprawić sekwencję nagłówków HTML w ramach strony

•

występują linki bez opisów

•

brakuje Certyfikatu SSL

•

brakuje polityki prywatności

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe – strona posiada:
•
•
•
•
•

podwyższony kontrast
podświetlane linki
mapa strony
skala szarości
jasne tło

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

•

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Dziuba.

•

E-mail: przedszkole@p30.edu.gdynia.pl

•

Telefon: 58 665 82 88

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.
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 możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
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 nr 30 zlokalizowane jest przy ul. Zielonej w budynku, który łączy się ze Szkołą
Podstawową nr 28. Wejście główne do przedszkola znajduje się na końcu ciągu budynków,
posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W przedsionku przedszkola znajduje się domofon.
Dodatkowo jedno z wyjść ewakuacyjnych również posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
Wewnątrz przedszkola można poruszać się na wózku inwalidzkim, ponieważ przedszkole
zajmuje wyłącznie parterową część budynku. Łazienki i toalety nie są dostosowane dla osób
niepełnosprawnych.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie
ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym
i psem przewodnikiem.
Przedszkole nie posiada parkingu. Samochody można parkować przed wjazdem na teren szkoły
i przedszkola. Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje
możliwość podjechania samochodem przed wejście główne do przedszkola.

