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Lp. 

Oznaczenie 

miejsca/budynku/obiektu 

poddanego audytowi 

Zakres dostępności – 

działanie 

Stan 

 (z opisem niezgodności) 

Zalecenia do wdrożenia 

i/lub wnioski                               

z konsultacji z 

podaniem terminów 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

1. 

Wewnętrzna droga 

komunikacyjna na trenie 

przedszkola. 

Obowiązek 

oznaczenia                            

i wydzielenia 

wewnętrznej drogi 

komunikacyjnej dla 

uczniów, rodziców                         

i osób trzecich 

wchodzących na 

teren placówki. 

Brak wydzielenia i oznakowania wewnętrznej 

dogi komunikacyjnej od bramki / bramy                  

do wejścia głównego w budynku A. 

Wydzielić i oznakować 

wewnętrzną drogę 

komunikacyjną od 

bramki do wejścia 

głównego do 

przedszkola w budynku 

A i B. 

2. Parking przedszkolny. 

Dostępność jednego 

miejsca 

parkingowego 

wydzielonego                         

i oznakowanego. 

Brak wydzielonego miejsca na stanowisko 

parkingowe dla osób niepełnosprawnej 

ruchowo w budynku A. 

 Wyznaczyć, oznakować 

jedno miejsce 

parkingowe dla osoby 

niepełnosprawnej 

ruchowo. 

3. 

Wejście główne do 

przedszkola – budynek 

B. 

Przy różnicy 

wysokości (schody) 

potrzebna jest rampa 

wjazdowa dla osoby 

niepełnosprawnych. 

Brak platformy wjazdowej do wejścia od 

strony placu zabaw w budynku B. 

Wyznaczyć                                    

i zaprojektować budowę 

platformy wjazdowej 

dla osób 

niepełnosprawnych 

ruchowo do wejścia                   

od strony placu zabaw 

w budynku B. 

4. 

Klatka schodowa 

przedszkola – budynek 

B. 

Schody wykonane                  

z materiałów 

antypoślizgowych.                 

W jednym ciągu 

komunikacyjnym nie 

Brak dostępu do pomieszczeń na pierwszym 

piętrze dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Brak poręczy pośrednich dla uczęszczających 

do placówki dzieci. 

Zainstalować windę 

zewnętrzną pozwalającą 

na dostęp do wszystkich 

pomieszczeń placówki                  

z funkcją ewakuacyjną. 
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więcej jak 15 

schodów. Wysokość 

schodka do 17 cm. 

Różnice wysokości 

oznakowane. Schody 

bez nosków. 

Zaprojektować                           

poręcze pośrednie na 

całej długości wejścia po 

obu stronach drogi 

komunikacyjnej. 

5. Parter / Pierwsze piętro 

Szerokość przejść 

min. 120 cm. 

Szerokość drzwi min. 

90 cm. 

Toaleta  na każdej 

kondygnacji w tym 

min. jedna kabina dla 

osoby 

niepełnosprawnej 

ruchowo. 

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo. Nie wszystkie wejścia do sal grup 

przedszkolnych posiadają szerokość 90 cm. 

Zaprojektować                        

i zainstalować toaletę 

dla osób 

niepełnosprawnych.                  

W ramach posiadanych 

środków wymiana 

drzwi wejściowych do 

użytkowych 

pomieszczeń, aby 

posiadały szerokość 

min. 90 cm. 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

6. 
Strona BIP i mobilna 

strona przedszkola. 
Dostępność cyfrowa 

Brak pętli indukcyjnej i automatu do 

odczytywania tekstów dla osób 

niedowidzących. Brak dedykowanej strony 

BIP i strony mobilną szkoły, która nie pozwala 

na obowiązkowy i skuteczny sposób 

zamieszczania/publikacji dokumentów                               

i komunikatów. 

Brak publikacji zarządzeń i dokumentów dla 

klientów placówki. 

Zaprojektować i założyć 

stronę BIP i stronę 

mobilną przedszkola.                        

Po założeniu strony BIP 

i mobilnej szkoły 

opublikować 

zarządzenia dyrektora 

szkoły i obowiązkowe 

do publikacji 

regulaminy/procedury. 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

7. 

Opis organizacji pracy  

przedszkola na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie 

Dostępność do 

aktualnych 

Brak dedykowanej strony BIP placówki. Brak 

strony internetowej. Brak aktualnych 

Zaprojektować i założyć 

stronę BIP i stronę 

mobilną przedszkola. 
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BIP oraz stronie 

mobilnej przedszkola. 

informacji na tablicy 

ogłoszeń i stronnych . 

informacji o działalności przedszkola na 

stronach internetowych placówki. 

Po założeniu strony BIP 

i mobilnej przedszkola 

opublikować 

zarządzenia dyrektora 

szkoły, organizację 

pracy placówki                           

i obowiązkowe do 

publikacji 

regulaminy/procedury. 

DOSTĘPNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

8. 
Zakresy obowiązków                    

i opisy stanowisk pracy. 

Zakresy obowiązków 

powinny zawierać 

praktyczne 

czynności, które 

pracownicy mają 

obowiązek 

wykonywać zgodnie z 

przydziałem 

czynności. 

Brak przypisanych zadań do warunków 

dostępności. 

Przeprowadzić 

nowelizację zakresu 

obowiązków. 

Wprowadzić do 

nadzoru Dyrektora 

Przedszkola 

koordynację zadań                  

w zakresie dostępności. 

9. 

Opis obowiązków                        

i zadań w kluczowych 

dla funkcjonowania 

placówki strefach, 

miejscach i wyjątkowych 

okolicznościach 

organizacyjnych. 

Opracowane                          

i aktualizowane 

procedury. 

Brak dostosowanych procedur do warunków 

dostępności. 

Powołać zespół                        

ds. dostępności. 

Przeprowadzić 

aktualizację 

obowiązujących                       

w placówce procedur. 

Minimum raz do roku 

dokonywać przeglądu 

obowiązujących                     

w przedszkolu 

procedur. 

10. 
Wyposażenie sal grup 

wychowawczych 

W każdej z grupie 

powinna być 

Brak w klasach i pracowniach min. 1 ławki i 

krzesła z możliwością regulacji wysokości. 

Zaplanować i dokonać 

zakupu min. 1 
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ustawiona ławka                    

i krzesło z regulacją 

wysokości. 

Stanowisko powinno 

posiadać dodatkowe 

miejscowe 

oświetlenie. 

Ławka powinna posiadać uchylny blat. Brak 

min. jednego stanowiska z oświetleniem. 

stanowiska (ławka, 

krzesło) z regulacją 

wysokości oraz 

uchylnością ławki.` 

 

 

Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys 

Element planu 
Czas/termin 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki mi-

lowe/punkty kontroli postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Planowany koszt wdro-

żenia 

Wdrożenie zalecenia nr 1 
Do 

31.08.2021 r. 

Wydzielić i oznakować wewnętrzną 

drogę komunikacyjną od bramki                  

/ bramy do wejścia głównego do 

przedszkola w budynku A i B. 

Dyrektor Przedszkola 300,00 zł 

Wdrożenie zalecenia nr 2 
Do 

31.08.2021 r. 

 Wyznaczyć, oznakować jedno miej-

sce parkingowe dla osoby niepełno-

sprawnej ruchowo w budynku A. 

Dyrektor Przedszkola 500,00 zł 

Wdrożenie zalecenia nr 3 
Do 

31.08.2022 r. 

Wyznaczyć i zaprojektować budowę 

platformy wjazdowej dla osób niepeł-

nosprawnych ruchowo do wejścia                   

od strony placu zabaw w budynku B. 

Dyrektor Przedszkola 35 000,00 zł 

Wdrożenie zalecenia nr 4 
Do 

31.08.2023 r. 
Zainstalować windę zewnętrzną               

pozwalającą na dostęp do wszystkich 
Dyrektor Przedszkola 250 000,00 zł 
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Element planu 
Czas/termin 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki mi-

lowe/punkty kontroli postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Planowany koszt wdro-

żenia 

pomieszczeń placówki z funkcją ewa-

kuacyjną. Zaprojektować poręcze po-

średnie na całej długości wejścia po 

obu stronach drogi komunikacyjnej. 

Wdrożenie zalecenia nr 5 
Do 

31.08.2023 r. 

Zaprojektować i zainstalować toaletę 

dla osób niepełnosprawnych.                 

w budynku A i B.                                              

W ramach posiadanych środków wy-

miana drzwi wejściowych do użytko-

wych pomieszczeń, aby posiadały                   

szerokość min. 90 cm. 

Dyrektor Przedszkola 50 000,00 zł 

Wdrożenie zalecenia nr 6 i 7 
Do 

31.08.2021 r. 

Zaprojektować i założyć stronę BIP              

i stronę mobilną szkoły. Po założeniu 

strony BIP i mobilnej szkoły opubli-

kować zarządzenia dyrektora szkoły                     

i obowiązkowe do publikacji regula-

miny/procedury. 

Dyrektor Przedszkola 2500, 00 zł 

Wdrożenie zalecenia nr 8 
Do 

31.08.2021 r. 

Przeprowadzić nowelizację zakresu 

obowiązków. Wprowadzić do nad-

zoru pracodawcy koordynację zadań               

w zakresie dostępności. 

Dyrektor Przedszkola Bez kosztów. 
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Element planu 
Czas/termin 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki mi-

lowe/punkty kontroli postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Planowany koszt wdro-

żenia 

Wdrożenie zalecenia nr 9 
Do 

31.08.2021 r. 

Powołać zespół ds. dostępności. Prze-

prowadzić aktualizację obowiązują-

cych w placówce procedur. Minimum 

raz do roku dokonywać przeglądu 

obowiązujących w szkole procedur. 

Dyrektor Przedszkola Bez kosztów. 

Wdrożenie zalecenia nr 10 
Do 

31.08.2022 r. 

Zaplanować i dokonać zakupu min.                

1 stanowiska (ławka, krzesło)                         

z regulacją wysokości oraz uchylno-

ścią ławki (w pierwszej kolejności                  

w grupach „0”) 

Dyrektor Przedszkola 2 600,00 zł 

 


