Deklaracja dostępności
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr4 im. Urszuli
Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim 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. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pm4.com.pl
Status pod względem zgodności
Niniejsza 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 i wyłączeń wymienionej poniżej:
1. Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień:
o brak podwyższonego kontrastu i możliwości powiększenia liter;
o brak opisów alternatywnych części grafik i zdjęć,
o brak audiodeskrypcji materiałów wideo.
2. Wyłączenia:
o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
o część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o
dostępności cyfrowej,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. 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 Monika Ostrowska mostrowska@pm4.com.pl.Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu +48 25 758 24 14. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
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, 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.
Dostępność architektoniczna Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i
Oddziałem Integracyjnym Nr4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
1. Miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych znajdują się na terenie przedszkola
za bramą wjazdową i są szczególnie przeznaczone dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych uczęszczających do naszej placówki.
2. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do naszej placówki którzy chcą
korzystać z parkingu wewnętrznego otrzymują pilota zdalnie otwierającego bramę.
3. W przypadku innych osób niepełnosprawnych które chcą skorzystać z parkingu
wewnętrznego bramę otwiera pracownik sekretariatu bezpośrednio po otrzymaniu
informacji o takiej potrzebie od osoby zainteresowanej.
Opis dostępności architektonicznej budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym
i Oddziałem Integracyjnym Nr4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim:
1. Przed wejściem do budynku, znajduje się podjazd z poręczami dla osób z
niepełnosprawnościami oraz schody z poręczami.
2. Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, jest
pozbawione barier architektonicznych.
3. Wejście do budynku pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne
przemieszczanie się.
4. Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z
niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
5. Obok wejścia głównego w przedsionku, na ścianie, po prawej stronie, zlokalizowany
jest przycisk, za pomocą którego osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika
sekretariatu, który udzieli niezbędnej pomocy.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
7. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla
osób z wadami słuchu, informacji głosowych.
8. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
9. Dostęp na pierwsze piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze. W
indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny. Polegał on będzie na
tym, że pracownik przedszkola zejdzie z pierwszego piętra budynku i obsłuży osobę z
niepełnosprawnościami na poziomie parteru.
10. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajduje się plan
ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
11. W przedszkolu jest możliwość skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

