
 

 

                                                             Plan działania  

        na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami  

           w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie 

                                                   na lata 2020-2024 

 

    Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 3 i  6 Ustawy z dnia 19 lipca  2019 roku                         

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U.  z 2019 roku  poz.1696            

z  późn. zm.) ustala się   Plan działania   na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  osobom                           

ze szczególnymi potrzebami    w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza                

we Wrzosowie na lata 2020-2024. 

Plan zawiera : 

1. Przeprowadzenie przez koordynatora do spraw dostępności oględzin obiektu Publicznej 

Szkoły  Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie pod kątem dostosowania             

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, które są określone w przepisach wyżej 

wymienionej ustawy. Termin realizacji –  do 31 stycznia 2021 r. 

2. Dokonanie przez koordynatora analizy funkcjonującej dostępności w obiekcie Publicznej 

Szkoły  Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie i opracowanie propozycji  

zmian w zakresie : 

• architektonicznym 

• cyfrowym 

• informacyjno- komunikacyjnym 

Termin realizacji – do 31 stycznia 2021 roku 

3. Dokonanie przez koordynatora diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej oraz 

opracowanie i przesłanie raportu do Wójta Gminy Dygowo. Termin realizacji – 31 stycznia 

2021 roku. 

4. Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP , informacji o danych adresowych                           

i kontaktowych osób i podmiotów, które zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Termin do  realizacji – 31 grudnia 2020 roku ( według załącznika do Zarządzenia 

Nr 38/2020 Wójta Gminy Dygowo z dnia 8 września 2020 roku ). 

5. Dokonanie analizy sytuacji , a razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych 

zmian, które będą mieć na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności 

w budynku Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie, 

określonych w art. 6 Ustawy, we wszystkich trzech obszarach , tzn. : 

• Dostępność architektoniczna : zapewnić wolne od barier przestrzenie komunikacyjne 

budynku, dostęp do wszystkich pomieszczeń ,    z wyłączeniem pomieszczeń                       

o charakterze technicznym w obiekcie, informację   na temat rozkładu pomieszczeń 

w budynku w sposób wizualny ( w razie potrzeby   w sposób dotykowy lub głosowy), 



zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej   z asystenta lub psa asystującego, 

w razie pożaru , czy innych sytuacji zagrożeń życia lub zdrowia  zapewnić  osobom ze 

szczególnymi potrzebami , możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. 

• Dostępność  cyfrowa – zobowiązanie do przestrzegania Ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych 

•  Przyjmowanie uwag, opinii, sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także 

rodzin i opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej czy 

też informacyjno –komunikacyjnej , z jakimi zmagają się oni podczas kontaktu                       

z placówką .  Zapewnienie , na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, 

komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.  

Termin realizacji – na bieżąco. 

6. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach , gdy z przyczyn niezależnych , 

technicznych lub prawnych ,  Publiczna  Szkoła  Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza                 

we Wrzosowie nie będzie w stanie zapewnić dostępność osobie ze szczególnymi potrzebami. 

Monitorowanie bieżące działań i przekazanie informacji Wójtowi Gminy Dygowo –                      

do 30 listopada każdego roku. 

7. Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Dygowo  Raportu Zbiorczego  , 

który zostanie podany  do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.dygowo.pl 

oraz na stronie podmiotowej . Termin do  realizacji – do 30 kwietnia 2021 roku. 

                                                                                  Opracowała : 

                                                              Koordynator do spraw dostępności w szkole  

                                                                               Agata Graf 

                                                                               Konsultacje  

                                                                             Pedagog Szkolny  

                                                                     Anna Kaźmierczak – Zielińska  

 

Zatwierdził  

Waldemar Pankiewicz  

Dyrektor  

Publicznej Szkoły Podstawowej                                                                                                                                               

im. Ignacego Łukasiewicza  

we Wrzosowie 

 

                                                               Wrzosowo, 26.01.2021 r.  

http://www.dygowo.pl/

