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Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   
w Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka w Karlinie  

 
Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca  2019r. O zapewnieniu dostępności  osobom  ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 poźn.zm) ustala się następujący plan działań 

 

L.p. Zakres działalności Odpowiedzialny Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie i podanie do publicznej 
wiadomości danych  koordynatora ds. 
dostępności 

Dyrektor 
jednostki 

Skierowanie pisma do Urzędu Miasta i gminy z 
danymi koordynatora 

Październik 
2020 

2. Sporządzenie Planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności  
osobom ze szczególnymi potrzebami 

koordynator Opracowanie planu działania; przekazanie do 
Urzędu Miasta i Gminy 

Październik 
2020 

3. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w 
zakresie: 
Architektonicznym; 
 Informacyjno- komunikacyjnym 

koordynator Podanie do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej BIP informacji adresowych i 
kontaktowych podmiotów wspierających osoby  
ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z 
zapisów art 6 ustawy 

Listopad 
2020 

4. Analiza stanu obiektu pod względem 
dostosowania  do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów ustawy 

koordynator Przegląd stanu dostosowania obiektu względem 
osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie 
architektury, cyfryzacji wynikające z zapisów 
art.6 

Październik 
2020 

5. Dokonanie samooceny pod kątem 
sposobów dostosowania 
administrowanego obiektu do 
minimalnych wymagań dotyczących 
dostępności 

koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności ze 
wskazaniem na wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym, i informacyjnym 
wynikające z przepisów 

Październik/ 
listopad  
2020 

6. Monitorowanie działalności o której 
mowa w art.14ust.1ustawy w zakresie 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami oraz udostepnienie 
adresów stron internetowych do 
instytucji realizujących pośrednio 
zadania wynikające z ustawy 

Koordynator Współpraca bieżąca z  przedstawicielami Urzędu 
Miasta i Gminy w Karlinie  

Na bieżąco  

7. Sporządzenie Raportu  o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z 
art.11ustawy 

koordynator Przekazanie sporządzonego Raportu Zgodnie z 
obowiązującym
i terminami. 
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