
zalącznikdozarządzenia
Plan działanla na necz poprawy zapewnienia dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie atr.14 w związkuzart,.6 ustawy z dnia '19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potzebami

( Dz, U z2019 r. poz. 1696 ze zmianami ) ustala się plan działania na żecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potzebami w Szkole Podstawowej nr 1

działalności realizacji

Powołanie Koordynatora

ds. dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami*

Zarządzenia

Szkoły

o ktorym mowa w art.14

pkt.2 ustawy z dnia 19

2019 r. o zapewnieniu
osobom ze

ipotzebami.

pzekazanie do

stanu obiektow uzędu pod l 2021

dostosowania do potzeb

ze szczególnymi potzebami -

ó architektoniczna

kĄącez
ustawy

Pzygotowanie Planu działania na
poprawy dostępności osobom ze

dostępności dla osób ze

Kons u ltacje i przekazanie

informacji w sprawie

lternatywnych rozwiązań i

oraz oszacowanie

l 2021

Lp. Terminy

1, ]urmistz X2020

2, (oordynator

\ll2020

3.



dostępu alternatywnego

osób ze szczegolnymi

dostępności w zakresie

i cyfrowej i dostępności

rapońu o stanie

dostępności osobom ze

ymi potzebami w Szkole

w tym wykozystania
ii w zapewnieniu

telefonicznego,

lub za

elektronicznej,

tym dzwonka

i Działania maiace na celui"
;ułatwienie dostępności we

:wszystkich obszarach.

:,*-.----,
Zlecenie pzeprowadzenia

loględzin dostępności

cyfrowej strony

internetowej WWW oraz

strony BlP firmie

zewnętznej.

istniejącej

internetowej

z ustawąo

icyfrowej.

deklaracji

na stronie

WWW i BlP.

ruchomienie wersji

internetowej o wysokim

kontraście.

rapońu

z wytycznymi

iopublikowanie na

stronie internetowej

orazprzekazanie

do Burmistza

umieszczenie na stronie

internetowej i nformacji

oordynator Na
bieżąco,

!
!

inr1



:Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od

:osób ze szczególnymi potzebami oraz ich

:opiekunów i rodzin dotyczących

l problemów natury architektonicznej,

: technicznej, cyfrowej lub informacyjno-

;komunikacyjnej z jakimi zmagają się

l podczas kontaktów z uzędem

l

idostępności
1

Jarchitektonicznej,
l

iinformatycznej i

formacyjno-

kacyjnej

ze szczególnymi

oraz ich

i rodzina

zgłaszać propozycje

zmian w

dostępności w

udoskonalenia

osob ze

Szkołą Podstawową nr 1

Na

bieząco,

przez

cały

okres

mozliwości zgłaszania

sprawie dostępności dla

ze szczegolnymi


