Deklaracja dostępności
Przedszkola Integracyjnego Nr 209 „Zaczarowane Ziarenko” ul. Deotymy 52
w Warszawie
Przedszkole Integracyjne Nr 209 „Zaczarowane Ziarenko” w Warszawie 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 Przedszkola
Integracyjnego nr 209 „Zaczarowane Ziarenko”
(https://przedszkole. integracyjne209.edu.pl).
Data publikacji strony internetowej: 2022.03.10
Data istotnej aktualizacji: 2022.03.10
1.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ułatwienia na stronie internetowej:
•
•
•
•

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie internetowej;
możliwość zmiany kontrastu strony internetowej;
możliwość korzystania z tłumacza języka migowe (PJM) online;
korzystanie z usługi (ETR) i (PJM)

Treści niedostępne:
•
2.

niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
3.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Agnieszka Bartosiewicz, e-mail: p209@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować
można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 836 40 73.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w
formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę
tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o

tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
4. Informacje na temat procedury odwoławczej
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
5. Dostępność architektoniczna:
ul. Deotymy 52, 01-409 Warszawa
• Sposób dojazdu

Do placówki można dojechać komunikacją miejską – autobusami nr: 129,149,201 oraz
tramwajami nr: 20, 23, 24.
Dojścia piesze są od ulic: Deotymy, Brożka, Ożarowskiej, Czorsztyńskiej. Najbliższe przejścia
dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Przed przejściami na ul.
Deotymy są progi zwalniające. Wzdłuż chodnika na ulicy Deotymy jest wydzielony pas dla
rowerzystów. Przedszkole nie posiada swojego parkingu ale w odległości kilku metrów od furtki
głównej można zaparkować samochód na parkingu publicznym.
• Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Deotymy 52 jest częścią budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Pomieszczenia edukacyjne zajmują parter. Wejście na teren placówki
poprzez furtkę jednoskrzydłową wyposażoną w samozamykacz. Dodatkowo furtka
zabezpieczona jest zamkiem elektromagnetycznym zabezpieczającym wyjście dziecka z
przedszkola bez opieki osoby dorosłej. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich. Posiada podjazd dla wózków.
Na elewacji przy głównym wejściu znajduje się tablica z nazwą placówki. Drzwi wejściowe
(zewnętrzne i wewnętrzne) składają się z dwóch skrzydeł, z których jedno o szerokości 150
cm zamykane jest samozamykaczem. Drugie skrzydło o szerokości 30 cm jest zamykane na
blokadę znajdującą się w ramie mniejszego skrzydła drzwi, którą w razie potrzeby można
odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi.
Część administracyjna przedszkola znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do
budynku.
Toaleta ogólnodostępna znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia do budynku.
Nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób słabowidzących.
Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
6. Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

