Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie 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 znajduje się :
www.osiem.tczew.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Jodłowa 6
83-110 Tczew

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 15.03.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
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:





nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.08
posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne
zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia:







część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie
ustawy o dostępności cyfrowej,
zdjęcia nie mają opisów alternatywnych,
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na
stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności
cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia 08.02.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Dyrektor Jolanta Jank. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 58 531-68-11 bądź 58 777-17-33 lub mailowo: sekretariat@osiem.tczew.pl Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na
brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury:
Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika,
formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie
(odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik. Przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑
umożliwiają przemieszczanie się po stronie.

Udogodnienia
Strona internetowa zaprojektowana jest w sposób maksymalnie czytelny i uporządkowany,
bez zbędnych struktur graficznych oraz zostały użyte na niej duże czcionki dzięki czemu
osoby niedowidzące nie powinny mieć problemu z poruszaniem się po serwisie.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 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 http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Do Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie prowadzi główne wejście
znajdujące się od strony ul. Jodłowej.
2. Przedszkole posiada podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich.
3. Przed przedszkolem znajduje się parking z 2 miejscami dla niepełnosprawnych.
4. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. Jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego
6. Budynek przedszkolny jest dwukondygnacyjny, nie posiada windy.

Aplikacje mobilne
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych

