
 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w Szkole Podstawowej w Karścinie  na lata 2020-2021 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 9Dz. U. z 

2019r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole 

Podstawowej w Karścinie.  

 

Lp.  Zadania do realizacji Osoba realizująca Sposób realizacji  Termin 

1. Powołanie koordynatora ds. dostępności  Dyrektor szkoły Wydanie zarządzenia, zamieszczenie informacji o 

powołaniu koordynatora ds. dostępności na stronie 

internetowej  wraz z danymi do kontaktu 

12.10.2020 r.  

2.  Sporządzenie Planu działania na rzecz 

poprawy zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-

2021 

Koordynator  Przekazanie planu gminnemu koordynatorowi ds. 

dostępności, podanie do publicznej wiadomości 

planu na rzecz poprawy dostępności 

30.10.2020r. 

3. Identyfikacja kategorii osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator  Sporządzenie wykazu osób ze szczególnymi 

potrzebami w podziale na: 

1. Uczniów SP w Karścino  

2. Pracowników SP w Karścino  

 

Na bieżąco, 

w zależności 

od potrzeb 

4.  Dostosowanie strony internetowej szkoły 

do osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator, 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

Dostosowanie obecnej strony internetowej 

poprzez wprowadzenie takich udogodnień jak: 

 Skiplinków 

 Alternatywnych opisów zdjęć i grafik 

 Blokady animacji 

 Monochromatyczności 

 Zmiany czcionki 

 Zaznaczenia tytułów 

 Zaznaczenia linków 

Do marca 

2021 



 

 

 Podkreślenia linków 

Przygotowanie nowej strony internetowej o 

domenie spkarscino.pl w pełni dostosowanej 

do wymagań ustawy o dostępności. 

 

5. Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w zakresie: 1) 

architektonicznym,  2) cyfrowym,                 

3) informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator, 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego, 

inne osoby zgodnie z 

bieżącymi 

potrzebami 

Zgodnie z bieżącymi potrzebami i koncepcjami 

realizacji (działania mające na celu ułatwienie 

dostępu architektonicznego, cyfrowego i 

informacyjno – komunikacyjnego. Potrzeby : 

- montaż schodołazu  

- poszerzenie wejść do toalet, montaż poręczy w 

toaletach, dostosowanie kabin 

- montaż pętli indukcyjnych  w szkole, 

- oznaczenie  stanowiska parkingowego dla osoby 

niepełnosprawnej  

Realizacja w 

całym okresie 

działania w 

porozumieniu 

z Organem 

Prowadzący

m 

7.  Dokonanie samooceny pod kątem 

sposobów dostosowania administrowanego 

obiektów jednostki oraz będących w 

użytkowaniu pomieszczeń do minimalnych 

wymagań dotyczących dostępności 

Koordynator, oraz 

inne osoby zgodnie z 

bieżącymi 

potrzebami 

Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- 

komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 

ustawy. 

Podanie deklaracji do publicznej informacji 

Listopad  

2020 r.  

8. 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  Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami 

wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia 

technicznego, w tym wykorzystanie 

nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu 

telefonicznego, korespondencyjnego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej) 

Grudzień  

2020 r. 



 

 

9.  Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

koordynator  Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności i  podanie jego treści do publicznej 

informacji na stronie internetowej szkoły  

Marzec 2021 

r.  

 

Sporządził : Andrzej Maciejewski – koordynator ds. dostępności  w Szkole Podstawowe w Karścinie  


