
Deklaracja dostępności Przedszkole 

Publiczne Nr 14 w Radomiu 

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu 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 ma zastosowanie do strony 

internetowej Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu. 

 Data publikacji strony internetowej: 2018-10-18 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-30 

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 wymienionych poniżej. 

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane 

zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z 

zasadami dostępności. 

Treści niedostępne 

 Brak opisów alternatywnych dla części materiałów multimedialnych. 

 Brak możliwości zmiany koloru czcionki. 

 Część plików nie jest dostępna cyfrowo. 

Wyłączenia 

 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Strona posiada następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

 Możliwość pełnej nawigacji z wykorzystaniem jedynie klawiatury. 

 Wyróżnienie skupienia (fokus) na wskazanym elemencie oraz wyróżnienie 

odnośników 

 Możliwość powiększenia strony oraz zdjęć 

 

 

http://www.pp14.radom.pl/


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-

23 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez pracowników 

Przedszkola Publicznego Nr 14. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Sońta. 

 E-mail: i.sonta@pp14.radom.pl 

 Telefon: 48 366 24 43 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej 

formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

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. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć 

skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu 

 Adres: Ul. Jana Pawła II nr 3, 26-600 Radom 

 E-mail: poczta@pp14.radom.pl 

 Telefon: 48 366 24 43 



Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 

Dostępność architektoniczna 

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 14 ulicy Jana Pawła II Nr 3 - 

osiedle Ustronie. 

Budynek jednokondygnacyjny posiada jedno główne wejście (A) dostępne dla gości 

oraz trzy wejścia gospodarcze (B, C, D). Wszystkie wejścia oznaczone są od wewnątrz 

budynku w wyraźny sposób jako ewakuacyjne i mogą służyć osobom ze specjalnymi 

potrzebami 

Aby dostać się do budynku należy pokonać schody prowadzące do wejścia głównego 

(dostępny podjazd dla wózków) oraz zadzwonić dzwonkiem. Przedszkole pracuje od 

poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 18:00.  

W budynku wszystkie drzwi umożliwiają przejazd wózkiem, nie ma stopni, podestów, 

pochylni ani platform utrudniających dostanie się do któregokolwiek z pomieszczeń.  

Brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM na miejscu. 

Brak: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, toalet dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych oraz toalet publicznych. 

Budynek posiada własne miejsca parkingowe, udostępnia wizualną informację o 

rozkładzie pomieszczeń oraz umożliwia wstęp z psem asystującym osoby 

niepełnosprawnej. 

Oddziały umiejscowione w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 9 przy ulicy Sandomierskiej 19 – osiedle Ustronie 

Oddziały przedszkolne oznaczone jako VI („Pszczółki”) i VII („Biedronki”) pracują w 

godzinach 7:00 – 16:30. 

Oddział VI zlokalizowany jest w sali na kondygnacji 1 budynku szkoły. Aby się do niej 

dostać należy skorzystać z głównego wejścia, do którego prowadzą schody 

wyposażone w podjazd dla wózków i zadzwonić dzwonkiem. Między głównym 

wejściem, a salą nie ma schodów, podestów, platform ani innych przeszkód 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


architektonicznych utrudniających lub uniemożliwiających przejście osobom 

niepełnosprawnym. 

Oddział VII zlokalizowany jest w sali na kondygnacji 0, na którą prowadzą dwa wejścia 

bezpośrednio z poziomu ulicy od strony szatni oraz  od strony placu zabaw. Między 

tymi wejściami, a salą nie ma schodów, podestów, platform ani innych przeszkód 

architektonicznych utrudniających lub uniemożliwiających przejście osobom 

niepełnosprawnym. 

Brak: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, toalet dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych oraz toalet publicznych. 

Budynek posiada własne miejsca parkingowe oraz umożliwia wstęp z psem 

asystującym osoby niepełnosprawnej. 

Aplikacja mobilna 

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu nie posiada własnej aplikacji mobilnej 

 

 

 

 


