
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej 
 

Wstęp deklaracji 

Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie 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 www.zlobek.dzialoszyn.pl 

 

Dane teleadresowe jednostki: 

Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie 

ul. M. Konopnickiej 3, 98-355 Działoszyn 

tel: 570 010 027 

e-mail: zlobek.dzialoszyn@onet.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 

18.12.2017 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

03.04.2020 

 

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 lub 

wyłączeń wymienionych poniżej: 

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji 

jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, 

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. 

 

Ułatwienia na stronie internetowej 

- Nawigacja za pomocą klawiatury; 

- Skala szarości, negatyw, wyróżnianie linków, powiększenie całej strony, czarny kursor, biały kursor, 

etykiety obrazów, wyróżnianie nagłówka 

- Możliwość powiększania wielkości liter 

 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 01.04.2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez: podmiot publiczny 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariola Bułacz 

e-mail: zlobek.dzialoszyn@onet.pl 



Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu 

publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 

ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych        w 

ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić 

Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna 

1. Do budynku Żłobka prowadzą dwa wejścia: wejście główne i  wejście boczne, oba od ulicy Marii 

Konopnickiej. Przy wejściach znajdują  się schody i podjazdy dla wózków bądź osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Wejście  główne i wejście boczne są ogólnodostępne w godzinach 

pracy żłobka. Ponadto są jeszcze dwa wejście od strony placów zabaw – dostępne dla dzieci i 

pracowników tej jednostki w określonych godzinach.  W części budynku, gdzie znajduje się 

kuchnia, od strony parking przy ulicy Szkolnej ,są dwa wejścia, które w razie konieczności mogą 

być użyte jako wyjścia ewakuacyjne. 

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy 

obsługi. 

3. Budynek  jest parterowy, nie posiada wind. W przedsionku znjadują się schody prowadzące do 

korytarza. 

4. W budynku wejście boczne jest  dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

5. Na terenie żłobka  znajduje się parking od ul. Szokolnej z wyznaczonymi miejscami dla osób 

niepełnosprawnych. 

6. Do żłobka  może wejść osoba z psem asystującym. 

7. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

http://www.rpo.gov.pl/

