
PLAN DZIAŁANIA 

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA  

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMIPOTRZEBAMI 

w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych 

 im. Leonarda da Vinci w Głogowie 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku                                                                 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)                                                                            

ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . 

Lp. Zakres działalności Realizujący 

zadania 

wynikające z 

art. 6 ustawy  

Sposób realizacji Termin 

realizacji 

1.  Wyznaczenie koordynatora ds. 

dostępności 

Dyrektor 

szkoły 

Zarządzenie dyrektora szkoły - 

wyznaczenie koordynatora 

22.09.2020r. 

2. Przygotowanie planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Koordynator Opracowanie planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia 

przez Dyrektora szkoły. 

Podanie planu działania do 
publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie BIP. 

do 15.10.2020r. 

3. Przygotowanie deklaracji 
dostępności 

Koordynator 
 

Pracownik 

firmy 

informatycznej 
obsługujący 

szkołę 

Opracowanie deklaracji 
dostępności, przekazanie 

deklaracji do zatwierdzenia 

przez Dyrektora szkoły oraz do 

zapoznana się pracownikom. 

do 15.10.2020r. 

4. Analiza stanu obiektu szkolnego/ 
strony www oraz BIP pod 

względem dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami : 

- dostępność architektoniczna 
- dostępność informacyjno-

komunikacyjna 

- dostępność cyfrowa  

Koordynator 
 

Pracownik 

firmy 

informatycznej 
obsługujący 

szkołę 

Przeprowadzenie analizy 
obecnego stanu obiektów pod 

kątem dostosowania ich 

architektury, stanu dostępności 

informacyjno-komunikacyjnej 
dla potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 
Dokonanie analizy i 

dostosowanie dostępności 

strony internetowej oraz BIP 
dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Przedstawienie koncepcji 
dostosowania 

architektonicznego oraz 

informacyjno-
komunikacyjnego obiektu. 

 

Sprawdzanie i podejmowanie 

do 15.11.2020r. 
 

 

 

 
 

 

 
do 15.11.2020r. 

 

 
 

 

 

 
do 15.11.2020r. 

 

 
 

 

na bieżąco 



działań mających na celu ciągłe 

udoskonalanie strony www/ 

BIP do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

5. Analiza w zakresie dostępności 

alternatywnej w przypadku braku 

możliwości zapewnienia 
dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator Zapewnienie osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

wsparcia innej osoby, wsparcia 
technicznego w tym 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii (zapewnienie 
kontaktu telefonicznego, 

korespondencyjnego, za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej), zapewnienie 
informacji w zakresie rozkładu 

pomieszczeń w budynku. 

 

 

 
realizacja w 

całym okresie 

działania 

6. Przyjmowanie uwag, opinii i 
sugestii od osób ze szczególnymi 

potrzebami, a także ich rodzin i 

opiekunów dotyczących problemów 

natury architektonicznej, 
informacyjno -komunikacyjnej, 

cyfrowej -   

z jakimi zmagają się oni podczas 
kontaktów ze szkołą. 

Koordynator 
 

Pracownicy 

szkoły 

Umieszczenie na stronie BIP 
ogłoszenia informującego o 

możliwości zgłaszania uwag, 

opinii i sugestii przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami, a 
także ich rodziny i opiekunów 

dotyczących natury 

architektonicznej, informacyjno 
- komunkacyjnej, cyfrowej -  

z jakimi zmagają się oni 

podczas kontaktów z placówką 

 
 

 

 

 
realizacja w 

całym okresie 

działania 

7. Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu 

Koordynator Uzyskanie danych w zakresie 
realizacji uwag odnoszących się 

do stwierdzonych przeszkód w 

dostępności i zaleceń 
dotyczących usunięcia tych 

uwag. 

 
realizacja w 

całym okresie 

działania 

8. Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z 

art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 

roku o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator Sporządzenie raportu zgodnie z 

wytycznymi i opublikowanie na 
stronie BIP szkoły 

Pierwszy raport 

do dnia 
31.03.2021r. 

Kolejny w 

terminach 
przewidzianych w 

ustawie co 4 lata. 

 

 

 

Sporządził :  

koordynator ds. dostępności : Dorota Jaremowicz 


