
 PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina w Kętrzynie na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 14 ust. w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2020r. poz, 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025. 

L.p. Zakres działalności Osoby odpo-
wiedzialne 

Sposób realizacji Termin

1. Powołanie koordynatora ds. 
dostępności.

Dyrektor
przedszkola  

Podjęcie zarządzenia Dyrektora
przedszkola w sprawie powołania

koordynatora ds. dostępności.

do 31 marca
2022r.

2.

Analiza stanu obiektu Miej-
skiego Przedszkola Integracyj-
nego „Smerfowa Kraina”          
w Kętrzynie pod względem po-
trzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikającymi         
z przepisów.

Koordynator
ds. dostępno-

ści
Dokonywanie przeglądu obiektu.

Dwa razy w roku 
do 30 czerwca, do 
30 grudnia oraz w 
przypadku zmiany 
przepisów

3. Identyfikacja osób ze szczegól-
nymi potrzebami.

Koordynator
ds. dostępno-

ści

Wykaz kategorii
 Dzieci uczęszczające do 

placówki
 Opiekunowie prawni dzieci

uczęszczających do pla-
cówki

 Pracownicy placówki

Na bieżąco             
w zależności od 
potrzeb

4.

Sporządzenie planu działania 
na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami.

Koordynator
ds. dostępno-

ści  

Opracowanie planu działania w 
celu zapewnieniu dostępności oso-
bom ze szczególnymi potrzebami, 
przekazanie do zatwierdzenia Dy-
rektorowi przedszkola.

do 31 marca
2022r.

5. Aktualizacja  deklaracji do-
stępności strony internetowej.

Koordynator
ds. dostępno-

ści, admini-
strator strony

Dokonywanie przeglądu deklaracji 
dostępności strony internetowej, 
aktualizacja zapisów.

na bieżąco,              
w całym okresie 
działania

6.

Współpraca w obszarze do-
stępności z Koordynatorem   
do spraw dostępności             
w Urzędzie Miasta Kętrzyn.

Koordynator
ds. dostępno-

ści

Nawiązanie i utrzymywanie stałe-
go kontaktu mającego na celu po-
prawę dostępności przedszkola.

na bieżąco, w ca-
łym okresie działa-
nia

7.

Wspieranie osób ze szczegól-
nymi potrzebami w zakresie 
dostępności architektonicznej,
cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej .

Koordynator
ds. dostępno-

ści

Działania mające na celu ułatwie-
nie dostępu architektonicznego, 
cyfrowego oraz informacyjno- ko-
munikacyjnego.

na bieżąco,              
w całym okresie 
działania



8.

Przyjmowanie opinii,  uwag  i 
sugestii od osób ze szczegól-
nymi potrzebami, dotyczących
problemu dostępnością jakie 
napotkali podczas kontaktów z
Miejskim Przedszkolem Inte-
gracyjnym „Smerfowa Kraina”.

Koordynator
ds. dostępno-

ści

Analiza przekazanych uwag pod 
kątem dostosowania Miejskiego 
Przedszkola Integracyjnego „Smer-
fowa Kraina” dla osób ze szczegól-
nymi potrzebami.

na bieżąco,              
w całym okresie 
działania

Opracował: Zbigniew Mirocha
 koordynator do spraw dostępności 

w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym 
„Smerfowa Kraina” w Kętrzynie 


