
                                  Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie 

PLAN DZIAŁANIA 

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020 – 2021 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) 

ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

 

Lp. 
Zakres 

działań 

 Realizujący 

zadania 

wynikające 

z art.6 ustawy 

Sposób 

realizacji 

Termin 

realizacji 

1. 

Analiza stanu budynku 

Publicznego Przedszkola  Nr 

2  w Złotowie pod kątem 

dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Dyrektor  

Przegląd stanu 

dostosowania 

budynku względem 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

architektonicznym, 

cyfrowym i 

informacyjno-

komunikacyjnym 

 

Listopad 

2020 r. 

2. 

Przekazanie danych 

koordynatora do spraw 

dostępności do publicznej 

wiadomości 

 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

Publikacja na stronie 

BIP przedszkola 

Styczeń  

2021 r. 

3. 

Opracowanie Planu działania 

na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na 

lata 2020-2021 

Koordynator, 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

Przedłożenie do 

zatwierdzenia Planu 

działania na rzecz 

poprawy dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami na lata 

2020-2021 

 

Styczeń 

2021 r. 

4. 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie: 

1. architektonicznym, 

2. cyfrowym, 

3. informacyjno-

komunikacyjnym 

Koordynator-

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

oraz inne osoby 

zgodnie z 

bieżącymi 

potrzebami 

Zgodnie z bieżącymi 

potrzebami i 

możliwościami 

realizacji 

Na 

bieżąco 



5. 

Dokonanie analizy w 

zakresie konieczności 

zapewnienia dostępności 

alternatywnej w przypadku 

braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne i 

prawne 

Koordynator, 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

Wskazanie sposobów 

zapewnienia wsparcia 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami w 

niezbędnym zakresie 

dla tych osób poprzez                    

np. wykorzystanie 

nowoczesnych 

technologii, 

zapewnienie 

pracownika lub 

wolontariusza lub 

innej osoby do 

pomocy osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Na 

bieżąco 

7. 

Zebranie danych 

i sporządzenie raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator, 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

Przekazanie 

sporządzonego raportu 

do zatwierdzenia 

przez Dyrektora 

przedszkola, a 

następnie podanie 

jego treści do 

publicznej 

wiadomości na tronie 

BIP) placówki 

Marzec 

2021 r. 

 

 


