DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Przedszkola Nr 63 we Wrocławiu
Przedszkole Nr 63 we Wrocławiu 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 dotyczy strony
internetowej: https://p63.wroclaw.pl
Data publikacji strony internetowej: 2017.05.24


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niżej
wymienionych.
Treści niedostępne


brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej ( brak informacji o rodzaju otwieranych
lub pobieranych dokumentów, tekst wyjustowany)
 dokumenty w formacie pdf nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
niewidzących.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności



Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi: 2021-03-16

Dostępność architektoniczna
Siedziba Przedszkola Nr 63 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Horbaczewskiego we Wrocławiu
nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Budynek


Przedszkole mieści się w wielokondygnacyjnym bloku na Osiedlu Kosmonautów. Dojazd
samochodem możliwy od strony ul. Legnickiej i Na Ostatnim Groszu. Najbliższe przystanki
komunikacji miejskiej – tramwaje – ul. Legnicka, autobusy – ul. Na Ostatnim Groszu.

Wejście




Do przedszkola prowadzi jedno główne wejście na tarasie budynku, przeznaczone dla
użytkowników przedszkola oraz gości/interesantów. Można wjechać ogólnodostępną windą
z poziomu 0, klatką schodową dotrzeć na taras, do głównego wejścia przedszkola. Z tarasu
do Przedszkola prowadzą 3 schodki, brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Wejście główne stanowiące dwie pary drzwi nie jest wyposażone w system informacji
naprowadzającej dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomieszczenia sanitarne
 Przedszkole nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe
 Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowania
 W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, pochylni, wind, platform
 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.
 Brak tłumacza języka migowego.
Wstęp z psem asystującym
 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bardzo prosimy
o wcześniejsze uzgodnienie takiej wizyty z dyrektorem przedszkola, ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa małym dzieciom.
Obsługa osób słabosłyszących i niesłyszących
 Obecnie brak możliwości obsługi osób w języku migowym.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Przedszkole nr 63 we Wrocławiu w miarę możliwości, dokłada starań, aby użytkownicy strony
internetowej https://p63.wroclaw.pl mieli dostęp do zamieszczanych tam treści oraz aby nawigacja
po niej była intuicyjna. Staramy się na bieżąco reagować na uwagi dotyczące barier dostępności. Jeśli
użytkownicy, korzystający ze strony www przedszkola stwierdzą, że nie jest ona w pełni dostępna,
prosimy o przekazanie informacji via e-mail: sekretariat.p063@wroclawskaedukacja.pl telefonicznie –
717986806, za pośrednictwem poczty na adres przedszkola lub osobiście do dyrektora.
Skargi i odwołania
Zgłoszenie powinno być rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli zapewnienie
dostępności lub zaproponowanie formy alternatywnej nie będzie możliwe przedszkole poinformuje
o tym fakcie osobę, która złożyła zastrzeżenia. Podmiot/przedszkole jest zobowiązane poinformować
zainteresowanego, gdy realizacja żądania będzie możliwa.
Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej będzie niemożliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.
Na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę w sprawie niedostatecznej realizacji zapewnienia
dostępności na adres:
Dyrektor Przedszkola nr 63 we Wrocławiu
ul. Horbaczewskiego 27, 54-130 Wrocław
E-mail: sekretariat.p063@wroclawskaedukacja.pl
Telefon: 71 798 68 06
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

