
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOSCI OSOBOM ZE 

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W DZIERŻONIOWIE 

NA LATA 2020-2022 (pierwsza aktualizacja na dzień 30.09.2021 r.) 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 roku poz. 1696, z poźń. 

zm.)ustala się, plan działania na rzecz poprawy  zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

l.p. Zakres działalności Realizujący 
zadania 
wynikające 
z art. 6 
ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

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

Koordynator  
Opracowanie planu działania 
na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  

30.11.2020 

2. Wspieranie osób ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator Działania mające na celu 
ułatwienie dostępu 
architektonicznego, 
cyfrowego oraz informacyjno 
– komunikacyjnego. 
Dostępność architektoniczna: 
-przebudowa schodów 
zewnętrznych na schody z 
pochylnią 
-oznaczenie wszystkich drzwi 
i pomieszczeń w budynku 
Dostępność cyfrowa: 
-dostosowanie strony 
internetowej poprzez 
umieszczenie tekstów 
alternatywnych w opisach 
grafik i zdjęć 
Dostępność komunikacyjno-
informacyjna 
-stworzenie zakładki na 
stronie internetowej z 
tekstem PJM oraz ETR. 
-zamieszczanie na bieżąco 
tekstów odczytywanych 
maszynowo. 
- nawiązanie współpracy z 
tłumaczem PJM 

Realizacja w 
całym okresie 
przyjętego planu 

3. Doskonalenie analizy 
w zakresie 
dostępności 
alternatywnej w 

Koordynator  Wskazanie sposobów 
zapewnienia wsparcia osobie 
ze szczególnymi potrzebami 
np. poprzez wsparcie 

Na bieżąco, w 
zależności od 
potrzeb 



przypadku braku 
możliwości 
zapewnienia 
dostępności dla osób 
ze szczególnymi 
potrzebami. 

pracownika lub innej osoby 
lub wykorzystania 
nowoczesnych technologii. 

4. Uzyskanie danych 
zbiorczych do 
raportu 

Koordynator Uzyskanie danych w 
zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami i zaleceń 
dotyczących usunięcia tych 
wad 

Na koniec roku 

5. Sporządzenie 
raportu o stanie 
zapewniania 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami, zgodnie 
z art. 11 ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator Przekazanie sporządzonego 
raportu do zatwierdzenia 
przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej, a 
następnie podanie jego treści 
do publicznej wiadomości na 
stronie podmiotowej BIP 

Pierwszy raport 
sporządzony w 
terminie do 
31.03.2021 r. 
Kolejny w 
terminach 
przewidzianych 
w Ustawie ( art. 
11 Ustawy). 

6. Szkolenie nt. „ 
Podstawy prawne 
oraz wytyczne 
dotyczące 
prowadzenia strony 
internetowej i BIP 
zgodnie z deklaracją 
dostępności. 

Osoba 
prowadząca 
stronę 
internetową 
i BIP 

Opracowanie przez osobę 
prowadzącą stronę 
internetową BIP i 
przekazanie wytycznych do 
prowadzenia strony, 
przygotowania materiałów do 
zamieszczenia na stronie 
wszystkim opiekunom, 
intendentowi. 

Styczeń 2022 r. 

 

 

 Sporządziła:  Iwona Życińska 

                   Koordynator ds. dostępności 

 


