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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2021-2025

Na podstawie art.14 i w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.z 2020r. Poz.1696) ustala się plan na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

L.p.         Zakres działalności Realizujący 
zadania 
wynikające z art.6 
ustawy

Sposób realizacji        Termin

1. Powołanie koordynatora 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami
Katarzyna Lipińska

Podanie do publicznej 
wiadomości danych osoby 
wyznaczonej na koordynatora

Zamieszczenie na strona 
internetowa/BIP
- Deklaracji dostępności
- Raport o stanie zapewnienia 
dostępności podmiotu 
publicznego
- informacji o powołaniu 
koordynatora do spraw 
dostępności 

Hanna 
Maćkowiak – 
dyrektor 
przedszkola

Katarzyna 
Lipińska

Zarządzenie

Deklaracja
Raport

1.04.2021

9.11.20
11.03.21

2.04.21

2. Powołanie zespołu do spraw 
dostępności:
Anna Imbiorowicz
Katarzyna Frąckowiak
Aneta Gładych 

Hanna 
Maćkowiak- 
dyrektor 
przedszkola

Zarządzenie 01.02.2022

3 Dostępność architektoniczna Katarzyna 
Frąckowiak

Aneta Gładych

- zmiana oświetlenia
(zwiększenie 
natężenia)
- montaż profili 
podłogowych w 
progach

Realizacja w 
całym okresie 
działania.
Do 2025r



- dostosowanie WC 
do osób ze 
szczególnymi 
potrzebami (montaż 
poręczy, uchwytów)
-remont łazienki 
(salaWiewiórki):
dostosowanie kabin, 
zapewnienie 
przestrzeni 
manewrowych w 
toaletach dla osób 
niepełnosprawnych, 
wolna od przeszkód 
przestrzeń przed 
umywalka, 
szerokość wolnej 
przestrzeni obok 
muszli ustępowej, 
położenie wolnej 
przestrzeni obok 
muszli 
(przynajmniej z 
jednej strony)
- zapewnienie 
wolnych przestrzeni 
w korytarzach i 
ciągach 
komunikacyjnych
- umożliwienie 
wstępu do 
przedszkola osobie 
wraz z psem 
asystującym
- umieszczenie 
informacji dla 
rodziców i 
opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych 
korzystających z 
parkingu 
- opracowanie 
procedur 
ewakuacyjnych osób
ze szczególnymi 
potrzebami
- wymiana 
wykładziny
- wymiana parkietu 
na wykładzinę 
obiektową (sala 
Wiewiórki)



- wzbogacenie placu 
zabaw o huśtawki 
dostosowane do 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami
- renowacja parkietu 
(sala Żabki)

4. Dostępność cyfrowa Katarzyna 
Lipińska

Dostosowanie strony
internetowej 
przedszkola do 
standardów:
- możliwość 
poruszania się po 
serwisie za pomocą 
klawisza TAB
- możliwość 
korzystania ze 
skrótów 
klawiaturowych
- nawigacja 
przyjazna dla osób 
słabowidzących 
dzięki unikalnym 
tytułom podstron i 
porządkującej 
funkcji nagłówków
- Fokus- domyślne 
oznaczenie 
aktywnego linka czy
pola formularza.
Fokus przemieszcza 
się po wszystkich 
widocznych 
elementach 
aktywnych strony w 
logicznej kolejności 
– klawisz TAB
- kontrast tekstu do 
tła
- zdjęcia i grafiki w 
serwisie z opisem 
alternatywnym
Mechanizmy 
ułatwiające 
przeglądanie treści 
przez osoby 
słabowidzące:
- zmiana wielkości 
czcionki

Realizacja w 
całym okresie 
działania.
Do 2025r



- zmiana kontrastu
- strona dostępna w 
odcieniach szarości
- oprawa graficzna 
oparta na stylach
- graficzne 
przeglądarki 
internetowe 
umożliwiające 
powiększanie i 
pomniejszanie 
widoku 
wyświetlanej strony

5. Dostępność informacyjno - 
komunikacyjna

Anna Imbiorowicz -Możliwość 
zapewnienia osobie 
ze szczególnymi 
potrzebami obsługi 
poprzez SMS, MMS,
komunikator 
internetowy, e-mail
- Program „Mówik”-
przeznaczony do 
komunikacji 
alternatywnej i 
wspomagającej

Realizacja w 
całym okresie 
działania.
Do 2025r

6. Realizacja planu i efektu Hanna 
Maćkowiak- 
dyrektor 
przedszkola
Katarzyna 
Lipińska
Katarzyna 
Frackowiak
Anna Imbiorowicz
Aneta Gładych

- Zapoznanie 
pracowników z 
przyjętymi celami 
działania 
dotyczącymi 
przystosowania 
obiektu do 
wymogów w 
zakresie dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno – 
komunikacyjnej dla 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami

- Wdrożenia w miarę
możliwości działań 
przyjętych w 
punktach działania 
dotyczących 
przystosowania 

Realizacja w 
całym okresie 
działania.
Do 2025r



obiektu do 
wymogów w 
zakresie dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej dla 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami

- Monitorowania 
realizacji przyjętych 
celów i punktów 
działania. 

   Podpisy:
Katarzyna Lipińska 
Hanna Maćkowiak
Anna Imbiorowicz
Katarzyna Frąckowiak
Aneta Gładych


