
Deklaracja dostępności strony internetowej 

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie  zapewnia dostępność 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 Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.Data 
publikacji strony internetowej: 01.10.2012r. 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.09.2018r. 

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 
poniższych niezgodności lub włączeń: 
 
mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty 
opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 

• pochodzą z różnych źródeł, 
• są publikowane od wielu lat (od 2012r.) przez różne osoby 
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są 

dla programistów i narzucają schemat dokumentów, pliki w wersji pdf, lub w postaci 
graficznej bez możliwości konwersji /dostosowania formatu 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2023-03-20 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki: 

- TAB- przejście do kolejnego elementu 

-SHIFT+TAB- przejście do poprzedniego elementu. 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  
- osoba kontaktowa Anna Pietrzak  
- e-mail:  psbychawa@gmail.com 
- numer telefonu 815661568 
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i 
składać żądania zapewnienia dostępności. 
 



Procedura wnioskowo- skargowa  
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego 
sposobu dostępu, np. przez przekonwertowanie dokumentu na inny dogodny format, opisanie 
zawartości filmu, itp. 

Żądanie powinno zawierać: 

• dane osoby zgłaszającej żądanie, 
• wskazanie, o którą informację ze strony internetowej chodzi, 
• sposób kontaktu. 

 Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej 
informacji.  

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest 
możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie 
realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia 
wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Samorządowe Przedszkole Nr 1  
w Bychawie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie odmówi realizacji żądania 
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej 
lub elementu strony internetowej. 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Adres: Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie ul. Partyzantów 5, 23-100 Bychawa 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Partyzantów.  

Przy Przedszkolu znajduje się parking, na których wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla 
rodziców dowożących dzieci do placówki. 

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300m przy ul. Szkolnej, oraz  w 
odległości 350m przy ul. Batalionów Chłopskich. Dojście do przystanków prowadzi przez 
ulicę Partyzantów gdzie znajdujące się przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji 
świetlnej i dźwiękowej. 

Budynek, w którym znajduje się Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie jest częściowo 
przystosowany do osób mających trudności w poruszaniu się. 



Do Samorządowego Przedszkole Nr 1w Bychawie można dojechać samodzielnie. Osoby 
niepełnosprawne mogą dojechać bezpośrednio przed wejście do przedszkola. 

Do wejścia prowadzą dwustopniowe schody z podjazdem (bez barierek) dla wózków 
inwalidzkich. 

Przed wejściem do budynku jest dzwonek, którym można w razie potrzeby przywołać 
pracownika przedszkola. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku 
nie ma windy. 

W przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla 
osób niewidomych i słabowidzących. 

Nie posiadamy tłumacza języka migowego. 

W szatni jest osoba, która pokieruje i udzieli niezbędnych informacji. 

Ewakuacja zapewniona jest z części parteru przez główne drzwi wejściowe do przedszkola. 
Na korytarzach umieszczone są informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie 
wizualnej. W przedszkolu opracowane są procedury ewakuacyjne oraz przeszkolono 
pracowników z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. 

Adres: Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie, Oddział Przedszkolny w Osowie, 
Osowa 61, 23-100 Bychawa 

Oddział znajduje się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Osowie.  

Budynek, w którym znajduje się oddział przedszkolny jest częściowo przystosowany do osób 
mających trudności w poruszaniu się. 

Do oddziału przedszkola można dojechać samodzielnie. Osoby niepełnosprawne mogą 
dojechać bezpośrednio przed wejście do oddziału przedszkola. 

Do budynku prowadzą trzystopniowe schody, nie posiadamy podjazdu dla wózków 
inwalidzkich. Bezpośrednio za drzwiami głównymi budynku znajduje się 10-centymetrowy 
podest utrudniający wejście/wyjście osobom niepełnosprawnym.  

Dla osób na wózkach  nie ma możliwości samodzielnego wjazdu do oddziału.  

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 



Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla 
osób niewidomych i słabowidzących. 

Nie posiadamy tłumacza języka migowego. 

Adres: Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 25, 23-
100 Bychawa  

Oddział przedszkolny mieści się w budynku Plebanii.  

Budynek, w którym znajduje się oddział przedszkolny nie jest przystosowany do osób 
mających trudności w poruszaniu się (wózek inwalidzki).  

Osoby niepełnosprawne nie mogą dojechać bezpośrednio przed wejście do oddziału 
przedszkolnego. Do budynku oddziału przedszkolnego prowadzą 5-stopniowe schody. Brak 
podjazdu dla wózków inwalidzkich.  

Dla osób na wózkach  nie ma możliwości samodzielnego wjazdu do oddziału. W budynku nie 
ma windy. 

W przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla 
osób niewidomych i słabowidzących. 

Nie posiadamy tłumacza języka migowego. 

 


