
<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego 

Przedszkola nr 37 im. Pracowitych Pszczółek</h1> 

<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych 

Pszczółek</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron 

internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 

dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" 

href="https://www.mp37.bipinfo.pl/">Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 37 

im. Pracowitych Pszczółek</a>.</p> 

<ul> 

    <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2015-10-

03">2015-10-03</time></li> 

    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2020-06-

20">2020-06-20</time></li> 

</ul> 

<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2> 

    <p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z&nbsp;ustawą 

o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie 

dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.</p> 

    <p>Zobacz: <a id="a11y-ocena" href="https://www.mp37.bipinfo.pl/index.php/deklaracja-

dostepnosci">Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej</a></p> 

 

<h3>Treści niedostępne</h3> 

    <ul> 

            <li> 

            część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu, 

        </li> 

            <li> 

            nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, 

tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami 

dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów 

komputerowych. 

        </li> 

        </ul> 

 

 



    <h3>Wyłączenia</h3> 

        <ul> 

                    <li> 

                Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie 

ustawy o dostępności cyfrowej. 

            </li> 

            </ul> 

 

<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3> 

<ul> 

<li>Deklarację sporządzono dnia:  <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2020-09-18">2020-

09-18</time></li> 

<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  <time id="a11y-data-

deklaracja-przeglad" datetime="2020-09-17">2020-09-17</time></li> 

</ul> 

 

    <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p> 

 

    <p>Pobierz <a href="https://www.mp37.bipinfo.pl/index.php/deklaracja-dostepnosci">Raport z 

wynikami przeglądu dostępności</a>.</p> 

 

<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2> 

<ul> 

<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  <span id="a11y-osoba">Joanna 

Stawicka</span>.</li> 

<li>E-mail: <span id="a11y-email">plac.37@poczta.fm</span></li> 

<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">322420226</span></li> 

</ul> 

 

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p> 

<ul> 

    <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li> 

    <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li> 



    <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li> 

</ul> 

<p>Żądanie musi zawierać:</p> 

<ul> 

    <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li> 

    <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li> 

    <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w 

formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li> 

</ul> 

<p>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.</p> 

 

<h3>Skargi i odwołania</h3> 

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

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p> 

<ul> 

<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 im. Pracowitych Pszczółek w Rudzie 

Śląskiej</li> 

<li>Adres: ul. Obrońców Westerplatte 7A, 41-710 Ruda Śląska</li> 

<li>E-mail: plac.37@poczta.fm</li> 

<li>Telefon: 322420226</li> 

</ul> 

<p>Skargę można złożyć również do  <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-

rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p> 

 

<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2> 

<p>Przedszkole mieści się w parterowym budynku przy ul. Obrońc&oacute;w Westerplatte 7A. 

Zejście do budynku przedszkolnego następuje po schodach, na kt&oacute;rych zamontowany jest 

zjazd dla w&oacute;zk&oacute;w dziecięcych. Wejście do budynku przedszkolnego jest umożliwione 

dla w&oacute;zk&oacute;w dla os&oacute;b niepełnosprawnych. Korytarze przedszkolne oraz sale 

zapewniają swobodny dostęp dla os&oacute;b niepełnosprawnych, brak schod&oacute;w. Brak 

przeciwskazań do wstępu z psem asystującym. Brak przeciwskazań do możliwości skorzystania z 

tłumacza jeżyka migowego na miejscu lub on-line. Toalety są niedostosowane dla os&oacute;b 

niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> 

 


