
Plan działań 

na rzecz podnoszenia dostępności Przedszkola nr 148 w Warszawie 

na rok 2022 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. 2020 r., poz. 1062). 

 

Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących 

usprawnieniu funkcjonowania placówki, uczynienia jej bardziej dostępną oraz przyjazną osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

Dotychczasowe działania podejmowane przez Przedszkole nr 148 na rzecz zapewnienia 

dostępności 
 

Dyrektor Przedszkola zapoznał pracowników z wymogami i zaleceniami, wynikającymi z ustawy  

o poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi 

potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku, czy choroby. 

 

● W obszarze dostępności architektonicznej budynek Przedszkola nr 148 nie spełnia norm 

związanych z dostępnością. Budynek jest w trakcie remontu oraz przebudowy (inwestycja 

budowlana „Przebudowa Przedszkola nr 148 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem 

terenu”). Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czwarty kwartał 2022 r. 

 

● W obszarze dostępności cyfrowej strona internetowa Przedszkola nr 148 jest częściowo zgodna 

z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. Zapewnia użytkownikom strony internetowej pełny dostęp do materiałów  

i funkcjonalności strony: 

 nawigowanie po stronie bez użycia myszki; 

 używanie skrótów klawiszowych; 

 opisy alternatywne grafik i zdjęć; 

 możliwość powiększania strony, zwiększenia kontrastu; 

 zamiana tekstu na mowę; 

 odczytanie wybranego fragmentu tekstu poprzez zaznaczenie go i kliknięcie "czytaj"; 

 możliwość zatrzymania czytanego tekstu poprzez kliknięcie "zatrzymaj/pauza"; 

 możliwość regulacji głośności czytanego tekstu (5 poziomów głośności); 

 odczytanie tzw. "dziecięcych bazgrołów"; 

 każdy obrazek/ilustracja/zdjęcie posiada tekst alternatywny, który może być odczytany 

przez dowolny czytnik ekranu; 

 każde zdjęcie posiada tytuł, który wyświetla się po najechaniu kursorem na zdjęcie; 

 wielokrotne powiększanie i zmniejszanie czcionki oraz powrót do wielkości początkowej; 

 wybór czcionki dla dyslektyków; 

 kontrast w odcieniach szarości, czerni i bieli; 

 powiększanie kursora; 

 zwiększanie i zmniejszanie odstępów w tekście; 

 podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia; 

 podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia; 

 kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia; 

 kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia; 

 minimalizowanie paska narzędzi dostępności poprzez ponowne kliknięcie na ikonę; 



 linki podkreślone oraz zaznaczone kolorem; 

 brak ruchomych obrazów na stronie; 

 wszystkie pliki dostępne cyfrowo; 

 mapa strony; 

 napisy do zamieszczanych filmów. 

 

Dostęp alternatywny: Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również 

przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową. W razie potrzeby istnieje 

możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez dyrektora, 

koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika. 

Strona jest responsywna, tj. posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, 

jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości. 

 

● W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej Przedszkole nr 148 zapewnia na stronie 

internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego 

maszynowo. Przedszkole zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi 

potrzebami, związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii 

informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, mmsy, video rozmowy lub 

bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika przedszkola  

o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku. 

 

Planowane działania na rzecz podnoszenia dostępności Przedszkola nr 148 na rok 2022 
 

I. Dostępność architektoniczna 
 

Proponowane działania Zalecenia do wdrożenia Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

Stworzenie zapisów, 

dotyczących przebywania 

na terenie Przedszkola psa 

asystującego, psa 

przewodnika 

a) opracowanie standardów 

zachowań w sytuacji, kiedy  

w wydarzeniu, organizowanym na 

terenie Przedszkola bierze udział 

osoba z psem asystującym, psem 

przewodnikiem; 

b) przeszkolenie pracowników 

odpowiedzialnych za wpuszczanie 

na teren Przedszkola osób 

przychodzących z psem 

asystującym, psem 
przewodnikiem 

I – VI 2022 Koordynator 

dostępności 
Działanie 

bezkosztowe 

Zapewnienie osobom ze 

specjalnymi potrzebami 

możliwości ewakuacji lub 

uratowania 

Opracowanie procedur oraz 

przeszkolenie pracowników 
VI – VIII 

2022 
Koordynator Działanie 

bezkosztowe 

 

II. Dostępność cyfrowa 
 

Proponowane działania Zalecenie do wdrożenia Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

Dostosowanie dokumentów 

elektronicznych do 

wymagań Ustawy z dnia  

4 kwietnia 2019 roku  

a) zobowiązanie pracowników,  

w tym administratorów strony 

internetowej, do czuwania nad 

dostosowaniem dokumentów 

Realizacja  

w całym 

okresie roku 

2022 

Koordynator, 

Administratorzy 

strony 

internetowej 

Działanie 

bezkosztowe 



o dostępności stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. 2019 r., 

poz. 848) 

elektronicznych, tak, aby 

zapewniały wymagania 

dostępności cyfrowej; 

b) przeprowadzenie szkolenia dla 

wyznaczonych osób z tworzenia 

dostępnych dokumentów 

elektronicznych 

 

III. Dostępność komunikacyjno-informacyjna 
 

Proponowane działania 
Zalecenie lub zalecenia do 

wdrożenia 
Termin 

Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

Przegląd i aktualizacja 

deklaracji dostępności 
Aktualizacja strony internetowej 

przedszkola 
Realizacja  

w całym 

okresie roku 

2022 

Koordynator Działanie 

bezkosztowe 

 

IV. Pozostałe działania, zmierzające do poprawy dostępności 
 

Proponowane działania 
Zalecenie lub zalecenia do 

wdrożenia 
Termin 

Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

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 

a) umieszczenie na stronie 

internetowej przedszkola oraz na 

stronie BIP ogłoszenia 

informującego 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; 

b) analiza przekazanych uwag pod 

kątem dostosowania w/w 

placówki dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Realizacja  

w całym 

okresie roku 

2022 

Koordynator Działanie 

bezkosztowe 

Identyfikacja kategorii osób 

ze szczególnymi potrzebami 
a) sporządzenie wykazu kategorii 

osób ze szczególnymi potrzebami 

w podziale na: dzieci 

uczęszczające do Przedszkola nr 

148 w Warszawie, pracowników 

zatrudnionych w Przedszkolu  

w nr 148 w Warszawie, rodziców 

i osób odwiedzających 

Przedszkole nr 148 w Warszawie 

VI – VIII 

2022 
Koordynator Działanie 

bezkosztowe 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami  

w zakresie dostępności 

Podanie na stronie internetowej 

Przedszkola oraz BlP informacji 

adresowych i kontaktowych 

podmiotów wspierających osoby ze 

szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z zapisów ustawy 

I 2022 Koordynator, 

Administratorzy 

strony 

internetowej 

Działanie 

bezkosztowe 



V. Monitoring i koordynacja 
 

Monitoring realizacji planu prowadzony będzie przez koordynatora do spraw dostępności. 

W ramach procesu monitoringu koordynator do dnia 31 stycznia 2022 r. przygotuje sprawozdanie  

z planu działania za rok poprzedni. 


