
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Przedszkola
Publicznego Nr 4 w Tarnowie

Wstęp deklaracji

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Tarnowie 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 www.przedszkole4.com

Data publikacji strony internetowej: 2014.06.01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-
01
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:

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyznaczonego
pracownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Skicka - Stoga
e-mail: dyrpp4@umt.tarnow.pl
Telefon: 14 636 62 29

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo
wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. Szkolna 12, Tarnów

mailto:dyrpp5@umt.tarnow.pl
http://www.rpo.gov.pl/


Budynek dwukondygnacyjny, nie posiada podjazdu, platformy i barierek dla osób
niepełnosprawnych, nie posiada drzwi wewnętrznych i toalet dostosowanych na potrzeby
osób niepełnosprawnych.W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji
głosowych, pętli indukcyjnych.

Parking znajduje się obok przedszkola, bez miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

W przedszkolu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online.
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