Deklaracja dostępności
Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie, ul. Żwirki i Wigury 15.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Żwirki i Wigury, prowadzą do niego
schody. Do przedszkola można się także dostać korzystając z podjazdu dla
niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada windy ani platformy przyschodowej.
Sekretariat znajduje się w holu głównym, po prawej stronie, bezpośrednio przy głównych
drzwiach wejściowych do budynku.
Klienci/goście mogą poruszać się po budynku w wyznaczonej ze względu na pandemię
strefie: w szatni dla dzieci oraz ciągu komunikacyjnym.
Dla osób na wózkach przeznaczony jest parter budynku.
Toaleta nie jest dostosowana typowo dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma także
rozwiązań wspomagających osoby niepełnosprawne, w tym tłumacza języka migowego.
Wokół obiektu nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby do przedszkola wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

Raport dostępności strony
Raport ten przedstawia ocenę zgodności strony internetowej z wytycznymi W3C dotyczącymi
dostępności treści internetowych WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines)
(Web20) oraz zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) (Dziennik
Ustaw, 2019). W odniesieniu do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
uwzględniono regulacje wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) (Dziennik Ustaw, 2001) oraz Ustawy z
dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195) (Dziennik Ustaw, 2011).
Informacje na temat zgodności dostępności stron internetowych została dokonana przy
użyciu ręcznej oceny oraz z wykorzystaniem automatycznych narzędzi oceny przez
wykorzystanych przez recenzenta . Strona internetowa mogła zostać zmodyfikowana od tego
czasu.
W celu dokonania recenzji posiłkowano się następującymi narzędziami:
• validator.utilitia.pl
• achecker.ca
Recenzja ręczna polega na sprawdzeniu zgodności z WCAG 2.1. Metoda recenzji opierała się
na czterech zasadach:
1. Postrzegalnośd – to informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika, które
muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.
2. Funkcjonalności – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być
możliwe do użycia.

3. Zrozumiałości — informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być
zrozumiałe.
4. Solidności – treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie
interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym
technologie wspomagające.
Audyt dostępności cyfrowej za pomocą narzędzia do badania dostępności - www.utilitia.pl,
zalecanego na stronie: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/czy-twoja-strona-jestdostepna w poniższym zakresie:

Wykazał, że: „Analizowana strona spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności”

