DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
Przedszkola nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu
Przedszkole nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa 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.

Treści niedostępne:





brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
niewidzących (np.nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji
nawigacyjnych, tytułu itp.),
brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:


zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne
obciążenia dla podmiotu publicznego,



mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 21.09.2020 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny
Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny
dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku
Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na
stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Skróty klawiszowe
Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Dostępność architektoniczna siedziby
Siedziba Przedszkola nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Łącznej
1-5 we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych: posiada wjazd dla wózków,
aledrzwi są za wąskie.

Wejście główne
Do wejścia do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla wózków. Brak oznaczeń
kontrastowych dla osób słabowidzących.

Ochrona i Informacja
W Przedszkolu nie zatrudnia się ochrony, wszyscy pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem
osób przebywających w budynku.

Sekretariaty
W Przedszkolu nie ma sekretariatu, pisma do jednostki składa się w gabinecie intendenta lub
bezpośrednio w gabinecie dyrektora, które znajdują się na parterze budynku.

Winda
W budynku brak windy.

Pomieszczenia
Sale dla dzieci nie są dostępne dla osób na wózkach. Sale opatrzone są tabliczkami
informacyjnymi z numerem grupy, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń
kontrastowych dla osób słabowidzących oraz brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne
W budynku znajdują się łazienki dla dzieci przy każdej sali, dostosowane do ich wzrostu oraz
cztery toalety dla pracowników. Toaleta dla rodziców dzieci i osób z zewnątrz nie jest
przystosowana dla osób na wózkach.

Miejsca parkingowe
Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem tylko za każdorazową zgodą dyrektora ze względu na przebywanie w
placówce małych dzieci, u których często występuje lęk przed zwierzętami, alergie na sierść,
a także z powodów sanitarnych. Warunki przebywania psa w placówce są każdorazowo
ustalane z dyrektorem, ale z założenia wymagany jest kaganiec i smycz.

Dostosowania
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe - niedostępne
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo
widzących – niedostępne.

Schody
Klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w gospodarczej części budynku, dostęp wyłącznie
dla personelu. Stopnie schodów są proste. Schody wyposażone są w poręcz.
Budynek Przedszkola nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu znajduje się przy ul. Łącznej 1-5.
Dojście piesze jest od ulicy Łącznej. Nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, brak
sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik od ulicy Łącznej nie posiada wydzielonego pasa dla
rowerzystów. Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją zaparkowania przy Łącznej.
Najbliższe przystanki tramwajowy i autobusowy znajdują się w odległości 500 m: linia

tramwajowa 20, 3, 10, linie autobusowe 101, 102, 117 ,123, 137, 138, 148, 917, 923, 937,
938, 948, 958.

Obsługa osób słabosłyszących
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Przedszkole nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy
serwisu internetowego www.bajkolandia.wroclaw.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli
te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne
korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony
internetowej www.bajkolandia.wroclaw.pl
Jeśli stwierdzisz, że serwis https://p66bajkolandia.bip.gov.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni
dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
Przedszkole nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław
tel. +48 71 7986808
e-mail: sekretariat.p066.wroclawskaedukacja.pl
lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:
Dorota Mandziuk-Polenceusz
dyrektor Przedszkola nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu
tel.: +48 71 7986808
dmandziuk@wroclawskaedukacja.pl

Postępowanie odwoławcze
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, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące
od daty wystąpienia 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 lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Przydatne linki
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