
Deklaracja dostępności 
 

Przedszkole Nr 24 w Gdyni 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: https://korczak24gdynia.edupage.org 
 
Data publikacji strony internetowej: 2023.01.10 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.01.10 
 

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 z powodu 
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 część plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych, 
 filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz informacji dźwiękowej dla 

osób niewidzących, 
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, 
 dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi, 
 część plików nie jest dostępna cyfrowo. 

Informacje dodatkowe 
Strona internetowa nie posiada modułu ułatwień dostępu.  
 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej 
 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.01.10 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
 

Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
 

W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt.  
Osobą kontaktową jest Marzanna Jaworska: przedszkole@p24.edu.gdynia.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 622 27 51 
 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
żądania zapewnienia dostępności. 
 

Informacje na temat procedury 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio 
deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,  
o którą stronę internetową chodzi 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 elementu strony internetowej. 
 

Dostępność architektoniczna 

1. Do budynku Przedszkola Nr 24 w Gdyni, od ul. Korczaka 22, prowadzi droga 
asfaltowa. Przed bramą wjazdową znajduje się parking oraz wejście na teren placówki.  
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. 

2. Przedszkole Nr 24 w Gdyni to budynek piętrowy,  posiadający parter i pierwsze piętro 
ze schodami, o przestronnym wejściu i szerokich korytarzach. 

3. Droga wewnętrzna umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, w środku budynku 
znajduje się   platforma dźwigowa umożliwiającą dostęp na pierwsze piętro placówki. 

4. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
5. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

Polityka prywatności 
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych 
Przedszkola nr 24 
Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów 
administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Przedszkola. 
Żadne dane identyfikacyjne do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej 
strony. 
Mechanizm Cookies na stronach internetowych Przedszkola 
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji 
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach 
Przedszkola nr 24 nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji 
zebranych od użytkowników. 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią tylko dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów 
 i przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze stron internetowych.  
 
Prawa autorskie 
Wszelkie treści Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, 
rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Dyrektor Przedszkola nr 24 wyrazi na to 
uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania i dla  dozwolonego przepisami 
prawa autorskiego dozwolonego użytku osobistego. 
Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów 
oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Przedszkola nr 24. 
 


