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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 10 W BRZEGU

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz.1696, z późn. zm.) ustala się plan działania 
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres działania

Realizujący
zadania

wynikające 
z art.6
ustawy

Sposób realizacji Termin

Powołanie i podanie do publicznej 
wiadomości danych o osobie wyznaczonej
na koordynatora ds. dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.

Kierownik
jednostki

Koordynator

Zamieszczenie informacji 
na stronie BIP.

30.09.2020r.

Dokonanie analizy sytuacji, a w razie 
konieczności opracowanie i wdrażanie 
niezbędnych zmian mających na celu 
zapewnienie minimalnych wymagań 
w zakresie dostępności w budynku 
Przedszkola nr 10 w Brzegu, określonych 
w art.6 ustawy, we wszystkich trzech 
obszarach:

-architektonicznym

-cyfrowym

-informacyjno-komunikacyjnym

koordynator 1. Opracowanie planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 
i przekazanie do zatwierdzenia dyrektorowi 
placówki.

2. Podanie do publicznej wiadomości planu 
działania na rzecz poprawy dostępności, 
analiza możliwości finansowych w tym 
zakresie.

31.08.2021r.

30.09.2021r.

Zapewnienie dostępu alternatywnego 
w przypadkach, gdy z przyczyn 
niezależnych, technicznych lub prawnych 
Przedszkole Publiczne nr 10 w Brzegu nie 
będzie w stanie zapewnić dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.

koordynator Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami
wsparcia innej osoby lub zapewnienia wsparcia 
technicznego, w tym wykorzystania 
nowoczesnych technologii (zapewnienie 
kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, 
za pomocą środków  komunikacji elektronicznej).

Na bieżąco 
w zależności 
od potrzeb.

Dokonanie samooceny pod kątem 
sposobów dostosowania obiektów w 
Przedszkolu Publicznym nr 10 w Brzegu.

koordynator 1. Sporządzenie deklaracji dostępności ze 
wskazaniem na wymagania w wymiarze:

 architektonicznym

 cyfrowym

 informacyjno-komunikacyjnym

wynikające z zapisów art.6 ustawy

2. Publikacja deklaracji dostępności na stronie
internetowej przedszkola oraz stronie BIP.

23.09.2020r.

23.09.2020r.

Identyfikacja kategorii osób koordynator Sporządzenie wykazu kategorii osób W zależności 
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ze szczególnymi potrzebami. ze szczególnymi potrzebami w podziale na:

 dzieci uczęszczające 
do PP10 w Brzegu

 pracowników zatrudnionych 
w PP10 w Brzegu

 rodziców i osób odwiedzających PP10 
w Brzegu

od potrzeb, 
na bieżąco.

Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami.

koordynator Działania mające na celu ułatwienie dostępu 
architektonicznego, cyfrowego oraz 
informacyjno-komunikacyjnego.

Na bieżąco.

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii 
od osób ze szczególnymi potrzebami, 
a także ich rodzin i opiekunów dotyczących 
problemów natury architektonicznej, 
cyfrowej czy też informacyjno-
komunikacyjnej, z jakimi zmagają się oni 
podczas kontaktów 
z placówką.

koordynator Umieszczenie na stronie BIP informacji 
w deklaracji o możliwości zgłaszania uwag, opinii
i sugestii przez osoby ze szczególnymi 
potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów, 
dotyczących problemów natury architektonicznej,
cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej, 
z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów 
z placówką.

Analiza przekazanych uwag pod kątem 
dostosowania w/w placówki dla osób 
ze szczególnymi potrzebami.

23.09.2020r.

Na bieżąco.

Sporządzenie raportu o stanie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy 
z dn. 19 lipca 2019r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

koordynator Przekazanie sporządzonego raportu przez 
Dyrektora placówki, a następnie podanie jego 
treści do publicznej wiadomości na stronie 
podmiotowej BIP.

31.03.2021r.


