
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

PLAN DZIAŁANIA 

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) dyrektor 

Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego  w Brzegu z dniem  1 września 2020 roku 

wyznaczył Panią Magdalenę Piskorską  koordynatorem dostępności w Publicznym 

Przedszkolu  nr 7 Integracyjnym w Brzegu. 

 

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności: 

➢ wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  Publicznego Przedszkola  

nr  7  Integracyjnego w Brzegu, 

➢  przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

➢  monitorowanie działalności  Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego w Brzegu                    

w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator dostępności –Pani Magdalena Piskorska  

 

Dane kontaktowe: 774045760  e-mail: pp7@brzeg.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

  

Przedszkole Publiczne nr 7 Integracyjne w Brzegu e zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.                       o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej:  https://pp7brzeg.pl 

  

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2006 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  29.09.2020 

 

 Dane teleadresowe jednostki 

 

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne 

ul. Gaj 1 

49-300 Brzeg 

tel/fax: 77 404 57 60/61 

e-mail: pp7@brzeg.pl 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.                             o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.  

 

•  zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych 

•  brak dostosowań dla osób z niedosłuchem 

•  brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu, 

•  niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w 

formacie  pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter 

informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój 

format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) 

narzędzi ułatwiających ich dostępność, 

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

•  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

•   część zamieszczonych informacji jest w postaci artykułów lub załączników, które 

nie   są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem 

23 września 2018r. 

 

    Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

 

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane 

zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami 

dostępności; 

 

 

https://pp7brzeg.pl/


Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

  

osoba kontaktowa – Magdalena Piskorska, 

adres e-mail –  pp7@brzeg.pl 

numer telefon - 77 404 57 60/61 

  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 

składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

  

Procedura wnioskowo-skargowa 

  

 Każdy ma prawo: 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej 

formie. 

Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w 

tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie 

nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika 

Praw Obywatelskich 

  

 Dostępność architektoniczna 

• Budynek przedszkola składa się z parteru i I piętra. Do budynku prowadzi  wejście  

od ulicy Gaj dostępne w godzinach pracy przedszkola. 

• Aby wejść do budynku głównym wejściem  należy pokonać krótki chodnik oraz  4 

schody, a następnie  podwójne drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Drugie drzwi  

wyposażone są  w domofon. 

• Do budynku  przedszkola można również dostać się wejściem  od podwórka, gdzie 

trzeba pokonać dwoje drzwi.  

• Do przedszkola można wjechać windą, która znajduje się obok głównego wejścia. 

Winda  służy  do przewozu osób niepełnosprawnych. Można się nią dostać na 

parter oraz I piętro. 

• Przedszkole posiada również podjazd dla wózków inwalidzkich, który znajduje się 

przy pierwszym tarasie na podwórku przedszkolnym.  

• Na terenie placówki znajduje się parking  z dwoma wydzielonymi miejscami dla 

osób niepełnosprawnych.   

https://www.rpo.gov.pl/
https://www.rpo.gov.pl/


• Budynek posiada sale z szerokimi wejściami bez progów i z drzwiami otwieranymi 

ręcznie. Między parterem, a piętrem można poruszać się windą.  

• Korytarze  i szatnie w przedszkolu są szerokie i   jest możliwe poruszanie się po 

nich w wózku inwalidzkim,  

• Nie ma podjazdu do budynku przedszkolnego przy głównym wejściu do 

przedszkola, 

• Nie zamontowano dźwiękowych systemów naprowadzających osoby niewidome i 

słabowidzące, 

• Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.  

  

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

  

Aplikacje mobilne 

 Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI 

 

w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym w Brzegu 

 

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 r. poz. 

1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Lp. Zakres działalności Realizujący 

zadania 

wynikające 

z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Analiza stanu budynku 

 Publicznego 

Przedszkola nr 7 

Integracyjnego w 

Brzegu pod 

względem dostosowania 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

wynikającymi z 

przepisów ustawy 

koordynator Opracowanie planu 

działania na rzecz 

poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

przekazanie do zatwierdzenia 

Dyrektorowi placówki. 

Podanie do publicznej 

wiadomości danych o 

osobie wyznaczonej na 

koordynatora ds. 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Podanie do publicznej 

wiadomości planu 

działania na rzecz 

poprawy dostępności, sporządzenie  

deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w 

wymiarze architektonicznym, 

cyfrowym   i informacyjno – 

komunikacyjnym wynikające z 

zapisów art. 6 ustawy 

30.09.2020 

2.  Identyfikacja kategorii 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

koordynator Sporządzenie wykazu 

kategorii osób ze 

szczególnymi potrzebami 

w podziale na: 

1) dzieci PP7 Integracyjnego w 

Brzegu 

2) pracowników PP7 Integracyjnego  

w Brzegu 

3) rodziców i osób odwiedzających 

PP7 Integracyjne w Brzegu 

na bieżąco,            

w zależności od 

potrzeb 



3 Przyjmowanie uwag, 

opinii i sugestii od osób 

ze szczególnymi 

potrzebami, a także ich 

rodzin i opiekunów 

dotyczących problemów 

natury 

architektonicznej, 

technicznej, cyfrowej, 

czy też informacyjno - 

komunikacyjnej 

z jakimi zmagają się oni 

podczas kontaktów z 

placówką 

koordynator Umieszczenie na 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, 

technicznej, cyfrowej, czy                                

też informacyjno  - komunikacyjnej 

z jakimi zmagają się oni podczas 

kontaktów z placówką. Analiza 

przekazanych uwag pod kątem 

dostosowania w/w placówki dla osób 

ze szczególnymi potrzebami 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

4. Wspieranie osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

koordynator Działania mające na celu ułatwienie 

dostępu architektonicznego, 

cyfrowego oraz 

informacyjno-komunikacyjnego. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

5. 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 

31.12.2020 r. 

 

6. 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 Dyrektora 

placówki , 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) 

     

  Sporządziła: 

Magdalena Piskorska 

Koordynator ds. dostępności 

 

 

 


