
                   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Nowogardzie 

 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 

w Nowogardzie -  rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.) ustala 

się plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie w roku szkolnym 2020/2021. 

Lp. Zakres działań Realizujący 
działania 

wynikające z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie koordynatora ds. 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 
Podanie do publicznej 
wiadomości danych o osobie 
wyznaczonej na 
koordynatora. Umieszczenie 
deklaracji dostępności na 
stronie internetowej szkoły. 

Dyrektor Zarządzenie Dyrektora 
Szkoły 
 
Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej szkoły. 

18.01.2021 

2. Opracowanie planu działań 
na rzecz poprawy 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami na 
rok szkolny 2020/2021 

Koordynator  Opracowanie planu działań, 
o którym mowa w art. 14 
ust. 2 pkt 2 ustawy, 
przekazanie do 
zatwierdzenia Dyrektorowi 
szkoły, podanie planu do 
publicznej wiadomości. 

31.01.2021 

3.  Aktualizacja deklaracji 
dostępności strony 
internetowej. 

Koordynator 
administrator 
strony. 

Dokonanie przeglądu 
deklaracji dostępności 
strony internetowej, w razie 
konieczności zmiana 
zapisów. 

Styczeń/luty 
2021  

4. Analiza stanu obiektu 
szkolnego pod względem 
dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami w Szkole 
Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie 

Koordynator  Oględziny i zebranie danych 
w zakresie stwierdzonych 
istniejących przeszkód w 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Styczeń 2021 
 
 
 
 
 
 

5.  Dokonanie diagnozy w 
zakresie dostępności 
alternatywnej w SP nr 1     w 
Nowogardzie. 

Koordynator Wskazanie sposobów 
zapewnienia wsparcia 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami w niezbędnym 

Styczeń 2021 



zakresie dla tych osób, np. 
wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, 
zapewnienie pracownika 
lub wolontariusza lub innej 
osoby do pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

6.  Przygotowanie planu 
działań na rzecz poprawy 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na 
lata 2021-2022. 

Koordynator Opracowanie planu działań, 
o którym mowa w art. 14 
ust. 2 pkt 2 ustawy, 
przekazanie do 
zatwierdzenia Dyrektorowi 
SP 1 w Nowogardzie, 
przedstawienie planu 
organowi prowadzącemu, 
podanie planu do publicznej 
wiadomości. 

Marzec 2021 

7. 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 (Dz. U. 2019 r. 
poz.1696 ze zmianami). 

Koordynator Sporządzenie raportu 
zgodnie z wytycznymi i 
opublikowanie na stronie 
internetowej szkoły. 

Pierwszy 
raport należy 
sporządzić w 
terminie do 
29.01.2021 r.; 
kolejne w 
terminach 
przewidzianych 
w Ustawie (art. 
11 ustawy). 

 

OPRACOWAŁ KOORDYNATOR      ZATWIERDZIŁ 

Iwona Gnat        Anna Łysiak 

                                                                                                              dyrektor szkoły 

 


