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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice z dnia 09.12.2020 r. 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY 

ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020 – 2021 

Lp. 

 

Zakres działania 

 

Realizujący zadania 

wynikające 

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1 Przekazanie do publicznej wiadomości 

danych o osobie wyznaczonej na 

koordynatora ds. dostępności. 

Administrator BIP Zamieszczenie informacji na BIP 09.10.2020 r. 

2 Przygotowanie deklaracji dostępności Koordynator Przygotowanie deklaracji dostępności 

strony BIP 

09.10.2020 r. 

3 Przekazanie do publicznej wiadomości 

przygotowanej deklaracji dostępności 

dla BIP 

Administrator BIP Zamieszczenie informacji na BIP 09.10.2020 r. 

4 Dokonanie analizy pod kątem 

dostępności cyfrowej. 

Koordynator Przegląd stron internetowych pod 

względem dostępności 

30.10.2020 r. 

5 Dokonanie analizy pod kątem 

dostępności komunikacyjno - 

informacyjnej. 

Koordynator Przegląd budynku pod względem 

dostępności komunikacyjno - 

informacyjnej. 

30.10.2020 r. 

6 Dokonanie analizy pod kątem 

dostępności architektonicznej 

Koordynator Przegląd budynku pod kątem 

dostępności architektonicznej 

30.10.2020 r. 

7 Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności alternatywnej w przypadku 

braku możliwości zapewnienia 

dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na ograniczenia 

techniczne i prawne. 

Koordynator Ocena warunków zapewnienia 

dostępności i wyznaczenie 

dostępności alternatywnej w 

przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla osób ze 

15.11.2020 r. 
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Lp. 

 

Zakres działania 

 

Realizujący zadania 

wynikające 

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

szczególnymi potrzebami ze względu 

na ograniczenia techniczne i prawne. 

8 Sporządzenie Planu Działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

2020/2021 

Koordynator Opracowanie planu i przekazanie go 

do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Gminie 

Ornontowice 

30.11.2020 r. 

9 Przekazanie do publicznej wiadomości 

opracowanego Planu Działania 

1. Koordynator 

2. Administrator BIP 

1. Zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej zespołu 

2. Zamieszczenie informacji na BIP 

31.01.2021 r. 

31.01.2021 r. 

10 Przygotowanie deklaracji dostępności 

dla strony www 

Koordynator Przygotowanie deklaracji dostępności 

dla strony internetowej zespołu 

17.12.2020 r. 

11 Przekazanie do publicznej wiadomości 

przygotowanej deklaracji dostępności 

dla strony internetowej zespołu 

Koordynator Zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej 

17.12.2020 r. 

12 Aktualizacje deklaracji dostępności i 

przekazanie ich do informacji publicznej 

Koordynator wraz z 

Administratorem BIP 

Systematyczne sprawdzanie i 

aktualizowanie deklaracji dostępności 

Realizacja w całym 

okresie 

13 Sporządzenie Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator przy wsparciu 

pracowników sekretariatu 

Sporządzenie Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami za 

pomocą platformy GUS 

31.03.2021 r. 

14 Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym, 

informacyjno-komunikacyjnym. 

Koordynator Działania mające na celu zapewnienie 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami wynikające z zapisów 

art. 6 Ustawy o dostępności; 

Realizacja w całym 

okresie 

15 Realizacja przyjętego programu 

działania dotyczącego przystosowania 

obiektów do wymogów w zakresie 

Koordynator Zapoznanie pracowników, wdrożenie 

w miarę możliwości działań przyjętego 

programu działania oraz 

Realizacja w całym 

okresie 
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Lp. 

 

Zakres działania 

 

Realizujący zadania 

wynikające 

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

dostępności architektonicznej, cyfrowej 

i informacyjno-komunikacyjnej dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

monitorowanie realizacji działań z 

programu 

 

 ZATWIERDZAM 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Gminie Ornontowice 

 

mgr Monika Orłowska – Przybyła 

/dokument podpisany elektronicznie/ 

 


