Deklaracja dostępności
Samorządowe Przedszkole Nr 6 im. H. Jordana w Krakowie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Samorządowego Przedszkola Nr 6 www.przedszkole6krakow.pl
Data publikacji strony internetowej: 12.10.2017r.
Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2021r.
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.
 brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne, zdjęcia mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do
realizacji bieżących zadań;
 część zamieszczonych plików nie jest dostępna cyfrowo;
 niektóre zamieszczane 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 odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
 strona internetowa została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne
obciążenia dla podmiotu publicznego.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola Nr 6 można używać standardowych
skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Zmiana rozmiaru strony:
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub
widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

pomniejszenie

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Katarzyna Wójcik, adres poczty elektronicznej: przedszkole_nr6@vp.pl,
tel. 12 659-463-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej 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 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
lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznikapraw-obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Budynek główny

1. Budynek główny Samorządowego Przedszkola nr 6 znajduje się przy ulicy Bujaka 17
w Krakowie i częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Budynek
jest dostępny w godzinach pracy przedszkola.
2. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Przy drzwiach znajduje się
dzwonek.
3. Z prawej strony budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy
drzwiach znajduje się dzwonek.
4. Wejście nie jest zabezpieczone barierkami i bramkami.
5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.
6. Budynek składa się z dwóch kondygnacji parter i piętro.
7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (sale nr 1, 2,
7, 6 pokój intendenta, sekretariat, gabinet dyrektora, szatnia dla dzieci), natomiast brak

jest komunikacji pionowej – budynek nie posiada windy na I piętro (sale nr 3, 4, 5, 8,
9, 10, 14, 13, kuchnia)
8. Przedszkole posiada toaletę dla niepełnosprawnych na parterze.
9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
11. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona poprzez kontakt z
osobą dyżurującą na holu.
12. Istnieje parking bez oznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
13. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego po
wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem przedszkola – konieczność zapewnienia
wykluczenia skrzyżowania się dróg z przechodzącymi dziećmi.
14. Przedszkole nie zapewnienia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Oddziały dodatkowe

1. Oddziały dodatkowe Samorządowego Przedszkola nr 6 znajduje się przy ulicy Bujaka
15 w Krakowie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 149 – (wydzielone skrzydło
najdalej wysunięte od strony północnej z osobnym wejściem) i częściowo spełnia
minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Budynek jest dostępny w godzinach
pracy przedszkola.
2. Do wejścia prowadzą chodnik od bramy gospodarczej. Przy drzwiach znajduje się
dzwonek.
3. Wejście nie jest zabezpieczone barierkami i bramkami.
4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.
5. Budynek składa się z dwóch kondygnacji parter i piętro.
6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (sale nr 3, 5,
6, 7, 13 zaplecze kuchenne), natomiast brak jest komunikacji pionowej – budynek nie
posiada windy na I piętro (sale nr 22c 25c 23c, zaplecze kuchenne)
7. Przedszkole posiada toaletę dla niepełnosprawnych na parterze.
8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
10. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona poprzez kontakt z
osobą dyżurującą przy drzwiach.
11. Istnieje parking bez oznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
12. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego po
wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem przedszkola – konieczność zapewnienia
wykluczenia skrzyżowania się dróg z przechodzącymi dziećmi.
13. Przedszkole nie zapewnienia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

