
Deklaracja dostępności 
Gminne Przedszkole im. J. Tuwima w Straszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą 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 niniejszej placówki 

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30. 

 

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. 

Treści niedostępne 

 Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, 

w takim zakresie jak  

 Postrzegalność (m. in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak 

alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. 

nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności 

sposobów wprowadzania danych),  

 Przewidywalność (m. in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów 

PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób 

niewidzących.  

Wyłączenia 

 Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. 

Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla 

podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.  

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem 

w życie ustawy o dostępności cyfrowej)  

 alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)  

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Skróty klawiaturowe: 

 na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Kujawska – Greszczuk 

 adres e-mail: przedszkole_straszyn@wp.pl  

 Telefon: 58 735 02 50   

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 



żądania zapewnienia dostępności. 

 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.  

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,  

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w 

formie alternatywnej informacji niedostępnej.  

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, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji.  

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Wójt Gmin Pruszcz Gdański   

 Adres: ul. Zakątek 1  

80-000  Juszkowo 

 E-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl  

 Telefon: 58 692 94 00 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Deklaracja dostępności architektonicznej. 

Budynek Przedszkola: ul. Pocztowa 19, 83-010 Straszyn 

Dojazd 

Do przedszkola przy ul. Pocztowej 19 można dojechać liniami autobusowymi numer 846, 847, 848 

– przystanek przy ulicy Pocztowa. Odległość od przystanku autobusowego Pocztowa wynosi około 

350 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gminie Pruszcz Gdański znajduje się na stronie 

http://gryf.trasownik.net/ 

W bezpośredniej okolicy przedszkola znajduje się wielostanowiskowy bezpłatny parking. 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

 

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się głównym wejściem lub bocznymi drzwiami, 
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które są otwierane przez pracownika przedszkola.  

Osoby obce chcące dostać się do budynku muszą skorzystać z wideofonu znajdującego się przy 

głównych drzwiach. Po przedstawieniu się i określeniu celu wizyty pracownik podejmuje decyzję o 

wpuszczeniu lub nie na teren placówki lub powiadamia przełożonego, który taką decyzję podejmie. 

Osoby z zewnątrz wpisują się do rejestru. 

Wejścia są monitorowane przez system kamer. 

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

Korytarze są niedostępne dla osób z zewnątrz. 

Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima  mieści się w parterowym budynku i nie posiada windy. 

Na terenie placówki znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  

Wszyscy goście jak powyżej – muszą uzyskać zgodę na wejście do przedszkola i wpisać się do 

rejestru osób wchodzących. 

Korytarze są monitorowane przez kamery. 

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 

wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

W pobliskiej lokalizacji przedszkola znajduje się wielostanowiskowy parking, na którym są 

wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Wjazd na teren placówki jest chroniony przez szlaban oraz system kamer. 

Osoby z zewnątrz w celu przejazdu przez szlaban muszą skontaktować się z pracownikiem szkoły 

poprzez wideofon, przedstawić się i opisać cel wizyty. Pracownik podejmie decyzję o wpuszczeniu 

lub w razie wątpliwości skontaktuje się przełożonym, który podejmie ostateczną decyzję. 

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

 

Na terenie Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie obowiązuje zakaz 

wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz 

ze swoim towarzyszem. 

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 

lub online. 

 

Na terenie Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie nie ma możliwości 

skorzystania z tłumacza języka migowego. Kontakt z osobami wymagającymi tłumacza, jeżeli 

byłby konieczny odbywa się za pomocą informacji przekazywanych pisemnie – kartki i długopis 

dostępne są u dyżurującego pracownika. 

 


