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Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 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 

 

l.p Zakres działalności  Osoby 
odpowiedzialne  

Sposób realizacji  Czas 
realizacji 

1 Wyznaczenie 

koordynatora ds. 

dostępności 

Dyrektor Szkoły Wyznaczenie koordynatorów 30.09.2020 

2 Przygotowanie 

deklaracji 

dostępności 

Administrator 

Systemów 

Informatycznych 

Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej szkoły deklaracji 

dostępności 

23.09.2020 

3 Analiza stanu 

obiektów Szkoły 

Podstawowej nr 

111 pod względem 

dostosowania do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator Dokonanie analizy stanu 

obiektów Szkoły Podstawowej 

30.09.2020 

4 Przekazanie do 

publicznej 

wiadomości 

danych 

koordynatora ds. 

dostępności 

Administrator 

Systemów 

Informatycznych 

Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej szkoły danych o 

osobach wyznaczonych na 

koordynatora ds. dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

30.09.2020 

5 Sporządzenie 

planu działania na 

rzecz poprawy 

zapewnienia 

dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator Opracowanie planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia 

przez Dyrektora Szkoły. 

30.09.2020 

6 Identyfikacja 

kategorii osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator Sporządzenie wykazu kategorii 

osób ze szczególnymi potrzebami 

w podziale na: 

-uczniów Szkoły Podstawowej nr 

111 

-pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 111 

Na bieżąco 

7 Przyjmowanie 

uwag, opinii, 

sugestii od osób ze 

szczególnymi 

potrzebami, a 

także rodzin i 

opiekunów 

dotyczących 

problemów natury 

architektonicznej, 

Koordynator Umieszczenie na stronie 

ogłoszenia informacyjnego o 

możliwości zgłaszania uwag, 

opinii i sugestii przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami. 

Analiza przekazanych uwag pod 

kątem dostosowania placówki dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Na bieżąco 



cyfrowej czy też 

informacyjno-

komunikacyjnej z 

jakimi zmagają się 

oni podczas 

kontaktu z 

placówką 

8 Wspieranie osób 

ze szczególnymi 

potrzebami  

Koordynator Działania mające na celu 

ułatwienie dostępu 

architektonicznego, cyfrowego 

oraz informacyjno-

komunikacyjnego 

Na bieżąco 

9. Wspieranie osób 

ze szczególnymi 

potrzebami do 

dostępności w 

zakresie: 

-

architektonicznym, 

-cyfrowym, 

-informacyjno-

komunikacyjnym 

Koordynator, 

Administrator 

Systemów 

Informatycznych 

Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej szkoły informacji 

adresowych i kontaktowych 

podmiotów wspierających osoby 

ze szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z zapisów art. 6 

ustawy.(np. zapewnienie 

informacji w zakresie rozkładu 

pomieszczeń w budynkach, 

wykorzystanie zdalnego dostępu 

online do usługi tłumacza języka 

migowego) 

Realizacja 

w całym 

okresie 

działania. 

10. Dokonanie 

samooceny pod 

kątem 

dostosowania 

administrowanych 

obiektów do 

minimalnych 

wymagań 

dotyczących 

dostępności. 

Koordynator, 

Administrator 

Systemów 

Informatycznych 

Sporządzenie deklaracji 

dostępności ze wskazaniem na 

wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym, 

komunikacyjnym wynikające z 

zapisów art. 6 ustawy 

(aktualizacja) 

30.09.2020 

11. Dokonanie analizy 

w zakresie 

konieczności 

zapewnienia 

dostępności 

alternatywnej w 

przypadku braku 

możliwości 

zapewnienia 

dostępności dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na 

ograniczenia 

techniczne i 

prawne 

Koordynator, 

Administrator 

Systemów 

Informatycznych 

Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej szkoły informacji 

wynikających z zapisów art.7 

ustawy. (aktualizacja) 

30.09.2020 



12. Monitorowanie 

działalności 

Szkoły 

Podstawowej nr 

111 o której mowa 

w art. 14 ust.1 

ustawy oraz 

udostepnienie 

adresów stron 

internetowych do 

instytucji 

realizujących 

pośrednio zadania 

wynikające z 

ustawy. 

Koordynator, 

Administrator 

Systemów 

Informatycznych 

Przesyłanie możliwymi środkami 

niezbędnych informacji oraz 

prowadzenie bezpośrednich 

spotkań w siedzibie z udziałem 

specjalistów ds. informatyki, 

łączności branży budowlanej itp. 

30.12.2020 

14.06.2021 

13. Uzyskanie danych 

zbiorczych do 

raportu 

Koordynator Uzyskanie danych w zakresie 

realizacji uwag  

31.12.2020 

 


