
Plan działań 

na rzecz podnoszenia dostępności Przedszkola nr 148 w Warszawie 

na rok 2023 

 

Podstawa prawna: 

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

(Dz. U. 2022 r., poz. 2240). 

 

Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań, służących 

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

szczególnymi potrzebami. 

 

 

I. Dostępność architektoniczna 

 

Proponowane działania Zalecenia do wdrożenia Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

Wprowadzenie jednolitego 

oznakowania pomieszczeń 

w budynku Przedszkola 

Montaż tabliczek na drzwiach 

pomieszczeń spełniających kryteria 

dostępności 

VIII 2023 Dyrektor 1000 zł 

Wyróżnienie początku  

i końca wszystkich biegów 

schodowych 

Oznakowanie biegów schodowych VIII 2023 Dyrektor 500 zł 

Zapewnienie miejsca 

parkingowego przy na 

terenie przedszkola dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Wydzielenie miejsca parkingowego 

dla osób z niepełnosprawnościami, 

zlokalizowanego możliwie blisko 

wejścia do budynku 

VIII 2023 Dyrektor 500 zł 

 

II. Dostępność cyfrowa 

 

Proponowane działania Zalecenie do wdrożenia Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

Przegląd i aktualizacja 

deklaracji dostępności 
Aktualizacja strony internetowej 

przedszkola 
Realizacja  

w całym okresie 

roku 2023 

Koordynator Działanie 

bezkosztowe 

 

III. Dostępność komunikacyjno-informacyjna 

 

Proponowane działania 
Zalecenie lub zalecenia do 

wdrożenia 
Termin 

Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

Aktualizacja tekstu łatwego 

do czytania 

Uzupełnienie tekstu łatwego do 

czytania nowymi treściami i 

zdjęciami po przebudowie budynku 

przedszkola 

VIII 2023 Koordynator, 

administratorzy 

strony 

internetowej 

Działanie 

bezkosztowe 

 

  



IV. Pozostałe działania, zmierzające do poprawy dostępności 

 

Proponowane działania 
Zalecenie lub zalecenia do 

wdrożenia 
Termin 

Osoba 

odpowiedzialna 
Koszt 

Wzrost świadomości 

pracowników przedszkola na 

temat różnych rodzajów 

niepełnosprawności oraz 

prawidłowych zachowań  

w kontakcie z osobami  

z niepełnosprawnością. 

Organizacja wydarzeń, spotkań oraz 

szkoleń wewnętrznych na temat: 

− savoir vivre w kontakcie z 

osobami mającymi różne rodzaje 

niepełnosprawności, 

− życia z danym rodzajem 

niepełnosprawności. 

Realizacja  

w całym okresie 

roku 2023 

Koordynator Działanie 

bezkosztowe 

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 

Analiza przekazanych uwag pod 

kątem dostosowania placówki dla 

osób ze szczególnymi potrzebami 

Realizacja  

w całym okresie 

roku 2023 

Koordynator 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 2023 r. przygotuje sprawozdanie  

z planu działania za rok poprzedni. 


