
Dostępność architektoniczna, informacyjno- komunikacyjna 

Publicznego Przedszkola w Branicach z oddziałami 

zamiejscowymi w Bliszczcach i Wysokiej. 

Publiczne Przedszkole w Branicach mieści sie przy ul 1 Maja 6 Budynek jest 

dwupoziomowy, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście do 

budynku jest ograniczone bramką od ulicy ,budynek jest ogrodzony. 

Do budynku prowadzi główne wejście dla dzieci i personelu.  

Na parterze w budynku mieszczą  się dwie sale  dla dzieci do lat 3 oraz szatnia 

personelu dwie sale zabaw dla dzieci przedszkolnych, szatnia dla dzieci oraz 

łazienka żeby poruszać sie po parterze placówki trzeba pokonać dwie pary 

schodów pierwsze od wejścia oraz drugie do sal przedszkolnych, łazienki i 

szatni dzieci. Na piętro przedszkola prowadzą schody do sal zabaw dla dwóch 

kolejnych grup oraz kancelarii przedszkola.  

Budynek dwupoziomowy, częściowo podpiwniczony. Przed budynkiem  

znajduje się parking samochodów ogólnodostępny dla pracowników, rodziców 

bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Dyrektor jednostki 

wyraża zgodę na wstęp do placówki z psem asystującym. Przedszkole jest 

ogólnodostępne w godzinach pracy.  

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform. Łazienki są 

dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole nie jest objęte 

monitoringiem wizyjnym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w 

zakresie języka migowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka 

migowego na miejscu lub on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 

brajl ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabo widzących.  

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku Przedszkola i brak 

możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Publiczne Przedszkole realizuje zadania w zakresie dostępności o którym mowa 

w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, w sposób alternatywy poprzez:- pracownik 

realizując własny zakres obowiązków każdorazowo na wezwanie osoby 

znajdującej się na parterze budynku, podejmuje czynności z osobą zgłaszająca 

takie żądanie (osoba ze szczególnymi potrzebami)  załatwiając sprawę w 

obecności osoby zgłaszające na parterze budynku, 

Dla dzieci niepełnosprawnych zatrudniana jest dodatkowa  osoba do opieki nad 

dzieckiem. 



Osobą kontaktową jest Marzena Barszczewska– Dyrektor Przedszkola, 
majka29@poczta.onet.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 

774868370 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 

oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 


