
Deklaracja Dostępności 

Publiczne Przedszkole nr 2 w CIŚCU 

 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Ciścu  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 https://cisiec2.e-przedszkolak.eu . 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

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 

Spełnia wymogi wg standardu WCAG  2.1. 

Treści niedostępne: 

 filmy, które zostały umieszczone na stronie www  nie posiadają napisów dla osób 

głuchych 

 część plików nie jest dostępna cyfrowo 

 nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (np. galeria zdjęć) 

 zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej ( ich jedyną treścią jest 

obrazek – plakat z zaproszeniem) 

 brak audiodeskrypcji dla multimediów 

 niektóre linki do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie , oraz rozmiarze 

 część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej 

 niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do 

których kierują 

 niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, zmiany 

odstępów między wyrazami lub liniami tekstu 

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia: 

1. filmy, oraz część materiału graficznego np. zdjęcia, zostały opublikowane przed 

wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają audiodeskrypcji 

2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności 

3. treści archiwalne , niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z 

obowiązku zapewnienia dostępności 

4. zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne, gdyż 

publikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

5. część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana [przed wejściem w 

życie ustawy o dostępności cyfrowej 

6. administrator i redaktorzy  dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na 

stronie były zrozumiałe 

https://cisiec2.e-przedszkolak.eu/


Udogodnienia 

 Dedykowany kontrast dla dostępności, 

 Strona internetowa skaluje się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia 

mobilnego, 

 Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast, 

 Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób 

słabowidzących, 

 Możliwość zmiany wielkości czcionki,   

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.12.2020r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

kontaktową jest  Danuta Kalfas , e-mail: przedszkole2cisiec@gmail.com . Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 864-13-06 . Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 

dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Informacja 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 : 

1. dane osoby zgłaszającej żądanie, 

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi 

3. 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. 
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Skargi i odwołania. 

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. Na niedotrzymanie tych terminów lub 

odmowę realizacji żądania, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą 

elektroniczną na adres: 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Ciścu 

ul. Cisowa 49 

34-350 Węgierska Górka 

e-mail: przedszkole2cisiec@gmail.com 

Telefon: 33 864-13-06 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika 

Praw Obywatelskich.. 

 
DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA. 
 
Budynek Publicznego Przedszkola nr 2 w Ciścu , Cisiec ul. Cisowa 49 
 
Opis dostępności wejścia do budynku. 
 
Główne wejście do budynku znajduje się po stronie lewej  od wjazdu na teren przedszkola . 
Dodatkowe wejścia znajdują się  z tyłu budynku przedszkola od strony zachodniej oraz 
poprzez werandę  po stronie południowej  wprost do sali zajęć , jest to  wyjście ewakuacyjne . 
Do głównych drzwi przedszkola prowadzą  szerokie schody w liczbie 5 , na które nakładana 
jest pochylnia  umożliwiająca wjazd wózkiem . 
 
Opis dostępności pomieszczeń , korytarzy , schodów . 
 
Budynek jest jednokondygnacyjny , parterowy . Wszystkie pomieszczenia -hol, szatnia , sale 
dydaktyczne , pomieszczenia biurowe i prowadzące do nich korytarze  znajdują się na 
parterze . Przestrzeń komunikacyjna wolna  jest od barier poziomych . Budynek posiada 
schody zewnętrzne . Brak dostępnej toalety dla niepełnosprawnych w holu. 
 
OPIS DOSTOSOWAŃ. 
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Breille'a, systemu FM. Brak oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH . 
 

Przed budynkiem przy głównym wejściu od strony północnej  znajduje się parking na 3 miejsca 

parkingowe . Przy wjeździe  na posesję  przedszkola , z przodu , przed bramą wjazdową  znajduje się 

wydzielony parking - 4 miejsca parkingowe. Dodatkowe miejsca parkingowe znajdują się obok placu 

zabaw - 4 miejsca. 



 

WSTĘP DO BUDYNKU OSOBIE KORZYSTAJĄCEJ Z PSA ASYSTUJĄCEGO LUB PSA 

PRZEWODNIKA . 

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem . 

 

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 

NA MIEJSCU LUB ONLINE. 

Osoby słabosłyszące lub niesłyszące obsługiwana są a języku migowym po uprzednim 

powiadomieniu i umówieniu wizyty w sekretariacie Publicznego Przedszkola nr 2 w Ciścu . ul. 

Cisowa 49 ,  gdzie pomocy w tłumaczeniu udzieli tłumacz języka migowego . Zgłoszenia można 

dokonywać  poprzez kontakt e-mail, telefoniczny bądź drga pocztową. 

 

 

BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W CIŚCU , UL. CISOWA 49 . 

 W budynku przedszkola prowadzone są zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i 

opiekuńcze . Znajduje się w nim gabinet dyrektora , prowadzone są  sprawy 

administracyjne przedszkola . 

Dyrektorem Przedszkola jest ; Danuta Kalfas   

                                             

ADRESY ; Publiczne Przedszkole nr 2 w Ciścu 

                   ul. Cisowa 49 

                 34-350 Węgierska Górka 

                 tel. 33 8641 306 

e-mail; przedszkole2cisiec@gmail.com 

 

gmina ; Węgierska Górka 

powiat ; żywiecki 

województwo ; śląskie    

 

RODO . 
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