
Przedszkole w Krzanowicach 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 BIP Przedszkole w Krzanowicach.

Dane teleadresowe
Nazwa instytucji: Przedszkole w Krzanowicach
Adres: ul. Szpitalna 4a
Kod pocztowy: 47-470
Miejscowość: Krzanowice
Telefon: +48324108017
E-mail: przedszkole-krz-ce@wp.pl 

Godziny pracy Przedszkola w Krzanowicach:
Poniedziałek od 6.30 do 16.00
Wtorek od 6.30 do 16.00
Środa od 6.30 do 16.00
Czwartek od 6.30 do 16.00
Piątek od  6.30 do 16.00

Oddział Zamiejscowy Pietraszyn:

Poniedziałek od 8.00 do 13.00
Wtorek od 8.00 do 13.00
Środa od 8.00 do 13.00
Czwartek od 8.00 do 13.00
Piątek od   8.00 do 13.00

Oddział Zamiejscowy Bojanów:

Poniedziałek od 8.00 do 13.00
Wtorek od 8.00 do 13.00
Środa od 8.00 do 13.00
Czwartek od 8.00 do 13.00
Piątek od   8.00 do 13.00

Pozostałe dane identyfikacyjne:

Kod Gminy wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT): 
2411033

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Przedszkola w Krzanowicach: 639-18-07-631
Numer Regon Gminy Krzanowice: 271512112

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

https://www.e-bip.org.pl/przedszkolewkrzanowicach/
mailto:przedszkole-krz-ce@wp.pl


Zgodność
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczne znaki  po prawej stronie przy poruszaniu się 
po witrynie):

– podwyższony kontrast

– możliwość powiększania liter

– czytelną czcionkę.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia:
Oświadczenie sporządzono dnia: 28.02.2022r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola 
w Krzanowicach 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Edyta Cuper, przedszkole-krz-ce@wp.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324108017
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi 
na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
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 audiodeskrypcji lub w przypadku innych utrudnień w 
odczycie treści.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie do której strony 
internetowej lub aplikacji mobilnej odnosi się żądanie 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, aplikacji mobilnej lub elementu strony 
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także 
złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/
http://www.krzanowice.pl/new/admin/show_page/244/tel:324108202
mailto:przedszkole-krz-ce@wp.pl


Dostępność architektoniczna
Wejście główne do budynku Przedszkola w Krzanowicach znajduje się od ulicy Szpitalnej 4a w 
Krzanowicach.
Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi 
Przedszkola w Krzanowicach w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
Budynek Przedszkola w Krzanowicach nie jest wyposażony w windy, platformy czy podjazdy i w 
związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach nie mają możliwości wejścia na 
wyższe kondygnacje.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie jest zapewniona w sposób wizualny za 
pomocą tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, informacji 
głosowych oraz pętli indukcyjnych.
Na terenie Przedszkola w Krzanowicach brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby 
niepełnosprawnej. 
Do budynku Przedszkola w Krzanowicach nie  może wejść osoba z psem asystującym oraz psem 
przewodnikiem.
W Przedszkolu w Krzanowicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na 
miejscu oraz online.

Wejście główne do budynku Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Pietraszyn 
znajduje się do ulicy Wesołej 6 w Pietraszynie.                                                                                     
Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi 
Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Pietraszyn w celu udzielenia pomocy osobie 
niepełnosprawnej.
Budynek Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Pietraszyn nie jest wyposażony w 
windy, platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na 
wózkach nie mają możliwości wejścia na wyższe kondygnacje.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie jest zapewniona w sposób wizualny za 
pomocą tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, informacji 
głosowych oraz pętli indukcyjnych.
Na terenie Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Pietraszyn brak jest wyznaczonego 
miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. 
Do budynku Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Pietraszyn nie  może wejść osoba 
z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W Przedszkolu w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Pietraszyn nie ma możliwości skorzystania 
z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Wejście główne do budynku Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Bojanów znajduje
się do ulicy Raciborskiej 21 w Bojanowie.                                                                                            
Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi 
Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Bojanów w celu udzielenia pomocy osobie 
niepełnosprawnej.
Budynek Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Bojanów nie jest wyposażony w 
windy, platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na 
wózkach nie mają możliwości wejścia na wyższe kondygnacje.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie jest zapewniona w sposób wizualny za 
pomocą tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, informacji 
głosowych oraz pętli indukcyjnych.
Na terenie Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Bojanów brak jest wyznaczonego 
miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. 
Do budynku Przedszkola w Krzanowicach Oddział Zamiejscowy Bojanów nie  może wejść osoba z 
psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W Przedszkolu w Krzanowicach oddział zamiejscowy w Bojanowie nie ma możliwości 
skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.



Informacje dodatkowe
Data ostatniego przeglądu strony internetowej: 10.11.2020r.;
Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: 
brak;

Koordynator ds. dostępności: Edyta Cuper, e-mail: przedszkole-krz-ce@wp.pl , tel.:+48324108017.

mailto:przedszkole-krz-ce@wp.pl
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