Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”
w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony www.bajkowemiasteczko.bialystok.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”
w Białymstoku,
ul. Pułaskiego 55
15-337 Białystok
Tel.: 85 663 34 45
Data publikacji strony internetowej: 2018 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 rok
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:



brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne,
filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, ale
redaktorzy w miarę możliwości będą dokładać wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie
były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Oświadczenie sporządzono: 19.11.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:



e – mail: ps32@um.bialystok.pl
tel.: 85 663 34 45.

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: Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
„Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku
 adres: ul. Pułaskiego 55, 15-337 Białystok
 e-mail: ps32@um.bialystok.pl
 tel.: 85 663 34 45
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy przejść przez furtkę od strony ul. Pułaskiego
(jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych). Przy głównych drzwiach
wejściowych znajduje się dzwonek.
2. Na wprost drzwi są drugie drzwi, na tyle szerokie, że umożliwi to wjazd osobom na
wózkach inwalidzkich.
3. W budynku znajdują się szerokie hole i korytarze.
4. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (klucz do windy posiada
personel).
5. W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.
6. W odległości 2 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking przedszkola
z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
7. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
9. Posiadamy możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

