
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020 – 2021 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MARZENINIE 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) 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 

1 Powołanie 

koordynatora ds. 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami oraz 

opracowanie planów 

działania koordynatora 

1. Samorządowa 
Szkoła 
Podstawowa im. 
Marii 
Konopnickiej w 
Marzeninie, 
dyrektor szkoły 

Przesłanie Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Września 

informacji potwierdzającej 

wyznaczenie osoby pełniącej 

funkcje koordynatora ds. 

dostępności oraz planów 

działania. Wydanie 

Zarządzenia Dyrektora 

Szkoły. Podanie do publicznej 

wiadomości informacji o 

wyznaczonym koordynatorze 

ds. dostępności oraz planu  

działania. Sporządzenie 

deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania o 

charakterze 

architektonicznym, cyfrowym 

i komunikacyjnym wynikające 

z zapisów art. 6 ustawy. 

Umieszczenie deklaracji 

dostępności na stronie 

internetowej szkoły. 

Wyznaczenie 

koordynatora 

23.09.2020 

 

 

2 Analiza stanu budynku 

Samorządowej Szkoły 

Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w 

Marzeninie pod 

względem 

dostosowania do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

Koordynator, 

dyrektor szkoły 

 Analiza stanu budynku 

szkoły, ewentualne 

oszacowanie kosztów prac, 

które będą musiały zostać 

wykonane tak, aby budynek 

SSP w Marzeninie spełniał 

minimalne wymagania 

służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

31.12.2020 



potrzebami wynikająca 

z przepisów ustawy 

wynikające z przepisów –art. 

6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 

o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1062 ze zm.) 

3 Wspieranie osób ze 

szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

dostępności: 

1) architektonicznej 
2) cyfrowej 
3) informacyjno- 

komunikacyjnej 

Koordynator, 

dyrektor szkoły 

Podanie na stronie 

internetowej szkoły www.zs-

marzenin.wrzesnia.pl  

informacji adresowych i 

kontaktowych podmiotów 

wspierających osoby ze 

szczególnymi potrzebami 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

4 Dokonanie analizy pod 

kątem dostosowania 

administrowanego 

obiektu do 

minimalnych wymagań 

dotyczących 

dostępności 

1. Samorządowa  
Szkoła 
Podstawowa im. 
Marii 
Konopnickiej w 
Marzeninie, 
dyrektor szkoły, 
koordynator 

Pozyskanie informacji  ze 

wskazaniem na wymagania w 

wymiarze architektonicznym, 

cyfrowym, komunikacyjnym 

wynikające z zapisów art. 6 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1062 ze zm.) 

31.01.2021 

5 Dokonanie diagnozy w 

zakresie dostępności 

alternatywnej 

1. Samorządowa 
Szkoła 
Podstawowa im. 
Marii 
Konopnickiej w 
Marzeninie 

Uzyskanie informacji 

pisemnych ze wskazaniem na 

wymagania o charakterze 

zapewniającym wsparcie np. 

pracownika, wolontariusza 

lub innej wyznaczonej osoby 

wynikające z zapisów art. 7 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1062 ze zm.) 

31.01.2021 

6 Monitorowanie 

działalności 

podmiotów 

publicznych w zakresie 

zapewnienia 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

1. Samorządowa 
Szkoła 
Podstawowa im. 
Marii 
Konopnickiej w 
Marzeninie 

Przesyłanie możliwymi 

środkami niezbędnych 

informacji oraz prowadzenie 

bezpośrednich spotkań w 

siedzibie z udziałem 

specjalistów 

Grudzień 2020 

r. 

Czerwiec 2021 

r. 

7 Uzyskanie danych 

zbiorczych do raportu 

1. Samorządowa 
Szkoła 
Podstawowa im. 
Marii 

Uzyskanie danych w zakresie 

realizacji uwag odnoszących 

się do stwierdzonych 

istniejących przeszkód w 

31.01.2021 



Konopnickiej w 
Marzeninie 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami i 

zaleceń dotyczących 

usunięcia tych wad 

8 Sporządzenie Raportu 

Zbiorczego 

Koordynator Przekazanie raportu do 

zatwierdzenia przez 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Września, następnie podanie 

go do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej  

www.zs-marzenin.wrzesnia.pl 

 

31.03.2021 

 

Opracował: 

Koordynator ds. dostępności 

Renata Wojciechowska 

30.09.2020 

 

 


