
Plan działania 

 na rzecz poprawy zapewniania dostępności   

osobom ze szczególnymi potrzebami 

 w Przedszkolu Publicznym w Murowie  

z Oddziałem Zamiejscowym w Zagwiździu na lata 2022-2023 
 

Zgodnie z art. 14, ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz 

poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do świadczonych usług.  

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie 

do usług świadczonych przez Przedszkole Publiczne w Murowie z Oddziałem Zamiejscowym 

w Zagwiździu opracowuje się na lata 2022 – 2023.  

 

Tabela 1.  Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w Publicznym Przedszkolu w Murowie z Oddziałem Zamiejscowym  

w Zagwiździu 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Nazwa podmiotu: 
Przedszkole Publiczne w Murowie z Oddziałem 

Zamiejscowym w Zagwiździu 

Adres obiektu: ul. Lipowa 17, Murów, ul. Lipowa 12 A Zagwiździe 

Data opracowania planu: 01.01.2022 r. 

Planowana aktualizacja planu: 30.11.2023 r. 

HARMONOGRAM 2022-2023 

Lp. Element planu Czas realizacji 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

1. 

Współpraca w obszarze dostępności 

z Koordynatorem do spraw 

dostępności w Urzędzie Gminy w 

Murowie. 

2022-2023 
Koordynator/ 

dyrektor przedszkola 

2. 

Identyfikacja kategorii 

szczególnych potrzeb osób 

uczęszczających i pracujących w 

Przedszkolu Publicznym w 

Murowie i Oddziale Zamiejscowym 

w Zagwiździu 

Czerwiec 2022 dyrektor 

A. Obszar architektoniczny 

3. 

Wyznaczenie i oznakowanie 

miejsca parkingowego dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Lipiec – sierpień 2022 dyrektor 

4. 

Oznaczenia pierwszego i ostatniego 

stopnia biegu schodów żółtą taśmą 

- na schodach wewnętrznych i 

zewnętrznych 

Lipiec – sierpień 2022 
Inspektor BHP/ 

Dyrektor 

B. Obszar cyfrowy 

5. 

Wykonanie ponownego audytu: 

- strony internetowej 

- BIP 

Styczeń-luty Podmiot zewnętrzny 

6. 

Przeszkolenie pracowników PP w 

zakresie przygotowywania 

dokumentów dostępnych cyfrowo  

Wrzesień 2022 Podmiot zewnętrzny 



7. 

Dostosowanie strony internetowej 

do wymagań określonych w 

ustawie o dostępności cyfrowej 

(WCAG 2.1.) oraz szaty graficznej 

przyjaznej dla użytkowników oraz 

osób ze szczególnymi potrzebami 

Listopad – grudzień 2022 Podmiot zewnętrzny 

C. Obszar informacyjno - komunikacyjny 

8. 

Wykonanie ponownego audytu w 

obszarze dostępności informacyjno 

-  komunikacyjnej 

Styczeń – luty 2023 Podmiot zewnętrzny 

9. 

Przeszkolenie pracowników 

Przedszkola Publicznego w 

Murowie z oddziałem 

Zamiejscowym W Zagwiździu w 

zakresie obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Lipiec- sierpień 2022 Podmiot zewnętrzny 

10. Zakup pętli indukcyjnych Lipiec 2023 dyrektor 

11. 

Opracowanie czytelnej tablicy 

informacyjnej o rozkładzie 

pomieszczeń w przedszkolu 

Publicznym w Murowie i oddziale 

Zamiejscowym w Zagwiździu 

Lipiec- sierpień 2023 Podmiot zewnętrzny 

12. 

Przeszkolenie pracowników w 

zakresie tworzenia korespondencji 

w języku prostym 

Październik – listopad 2022 Podmiot zewnętrzny 

13. 

Przyjmowanie uwag, opinii i 

sugestii od osób ze szczególnymi 

potrzebami, dotyczących problemu 

dostępności na jakie napotkali 

podczas kontaktów z przedszkolem 

Publicznym w Murowie i 

Oddziałem Zamiejscowym w 

Zagwiździu 

2022-2023 
Pracownicy 

przedszkola 

D. Procedury 

14. 

Dostosowanie instrukcji ewakuacji 

z budynku przedszkola Publicznego 

w Murowie i Oddziału 

Zamiejscowego w Zagwiździu 

Marzec – kwiecień 2023 dyrektor 

 


