
PLAN  DZIAŁANIA NA  RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINNYM PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM W SZAMOCINIE.

Lp. Zakres działalności Sposób, stopień realizacji Kto realizuje

1. Zapoznanie z treścią Ustawy
o Zapewnieniu Dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami.
Analiza budynku 
przedszkola pod względem 
dostosowania wynikająca z 
przepisów.

Zapoznanie z treścią Ustawy z dnia 04 
kwietnia 2019 r.
Dokonanie samooceny pod kątem 
dostosowania budynku do minmalnych 
wymagań dotyczących dostępności.

Sporządzenie deklaracji dostępności.

Dyrektor 
przedszkola
/23.09.2020 r/

2. Dostępność 
architektoniczna
budynku przedszkola w 
Szamocinie.

Dostępność 
architektoniczna  budynku
oddziału przedszkolnego w
Lipiej Górze

Budynek częściowo jest przystosowany do 
zapewnienia minimalnej dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami;
brak: 
- oznakowania miejsca parkingowego dla 
tych osób

- na szklanych drzwiach nie ma pasów o 
kontrastowym kolorze/żółtym lub białym/ 
usytuowanych na wysokości wzroku 
dorosłego lub dziecka osoby na wózku- ok. 
85-105 cm nad poziomem posadzki oraz 
130-140 cm.

- nie ma windy łączącej parter z piętrem

- zamontowanie wzdłuż biegu korytarza 
poręczy albo pasa pozwalających poruszać 
się w warunkach ograniczonej widoczności

- umieszcenie na ścianach strzałek 
fluorescencyjnych ułatwiających w dotarciu
do biur.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z 
niepełnosprawnościami :
- brak miejsca parkingowego

- brak pochylni normatywnej 
umożliwiającej wejście do budynku

- brak pasów o kontrastowym kolorze 
ułatwiających wejście do przedszkola

Oznakowanie 
miejsca 
parkingowego

montaż pasów o 
kontrastowym 
kolorze

montaż pasów 
wzdłuż korytarza

umieszczenie 
strzałek 
ułatwiających 
dotarcie do biur

-oznakowanie 
miejsca 
parkingowego

- zrobienie 
pochylni 
umożliwiającej 
wjazd na wózku 
inwalidzkim

- montaż



- brak windy umożliwiającej wejście do 
biura intendenta                                             

3. Dostępność cyfrowa 
-budynek przedszkola w 
Szamocinie

Dostępność cyfrowa- 
oddział przedszkony w 
Lipiej Górze.

Strona internetowa jest dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością, nie 
posiada jednak tłumaczenia na język 
migowy.

Strona internetowa jest dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością, nie 
posiada tłumaczenia na język migowy.

4. Dostępność informacyjno- 
komunikacyjna -budynek 
przedszkola w Szamocinie

Oddział przedszkolny w 
Lipiej Górze

-Nadajnik Blutooth umieszczony blisko 
wejścia do budynku/ sygnał odbierany z 
aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami/

-Tabliczki na drzwiach/ciemne cyfry na 
jasnym tle, z większą czcionką ,również w 
alfabecie Braille'a
';';''''
jak wyżej

Zakup urządzenia

Zakup tabliczek

zakup


