
                 Deklaracja dostępności  

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony 

internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych internetowych. 

Data publikacji strony BIP : 17.12.2013 r. 

Data ostatniej aktualizacji strony BIP: 14.01.2021 r. 

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r . o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia  21.09.2020 r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej 

przez podmiot publiczny. 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

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 poniżej: 

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie 

pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest 

niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają 

zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich 

dostępność. 

brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

niepełnosprawne                                                                                                                      

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,  

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia: 

          podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),                                                                            

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie                                                             

podświetlane linki. 

INFORMACJA  NA STRONIE PODMIOTOWEJ BIP 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu posiada 

następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

Możliwość  powiększania tekstu na stronie                                                                   

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą myszki jak i klawiatury                  

Wszystkie pola formularzy i przyciski są właściwie opisane                                          

Teksty zamieszczane w serwisie są napisane w prosty sposób, tak aby dostęp do nich 

miały osoby mniej wykształcone lub osoby z upośledzeniem intelektualnym  

Wszystkie odnośniki są unikalne i zrozumiałe 



INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ  

Dostępność architektoniczna Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu 

Do budynku prowadzą 3 wejścia.                                                                                     

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Boh. Monte Cassino, boczne od strony 

ogrodu przedszkolnego, oraz gospodarcze od podwórka .  

Dla osób z zewnątrz przeznaczone jest wejście główne, przy którym zainstalowany 

jest dzwonek. Aby wejść do budynku należy użyć domofonu ,który znajduje się przy 

furtce . Następnie pokonać 5 schodów bez poręczy, a potem kolejne 5 schodów z 

poręczą po czym wejść drzwiami przeszklonymi , otwieranymi ręcznie do 

przedsionka. Następnie kolejnymi drzwiami otwieranymi ręcznie można wejść na hol 

parteru. 

Wejście od strony ogrodu służy wyłącznie pracownikom i dzieciom korzystającym z 

ogrodu przedszkolnego. 

Wejście gospodarcze przeznaczone jest dla pracowników obsługi i dostawców. 

Korytarze i szatnie w przedszkolu są szerokie. W korytarzach budynku znajdują się 

standardowe przejścia na pierwsze piętro i do piwnic. 

Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów i platform. 

Do pomieszczeń na pierwszym piętrze dostać się można wyłącznie schodami. 

Nie zamontowano dźwiękowych systemów naprowadzających osoby niewidome lub 

słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w 

druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

APLIKACJE MOBILNE 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

odpowiedzialną jest Agnieszka Kaśków, adres poczty elektronicznej pp5@brzeg.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 405 800. Tą samą drogą można 

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności lub zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

mailto:pp5@brzeg.pl


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane 

osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną 

chodzi oraz sposób kontaktu.  

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 

dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 

informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 2 miesiące.  

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  

Rzecznika Praw Obywatelskich.  

W placówce umożliwiamy dostęp alternatywny poprzez  zapewnienie wsparcia innej osoby 

po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym (pp5@brzeg.pl , tel. 774045800). 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
mailto:pp5@brzeg.pl

