
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  W OZORKOWIE  

NA LATA 2020 – 2021 

 

(podstawa prawna: art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.                        

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062z późn.zm.) 

 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący 

zadania 

wynikające z 

art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie osoby 

odpowiedzialnej za 

realizację przepisów 

ustawy 

Dyrektor Szkoły  Do  

27.10.2020 r. 

2. Sporządzenie Planu 

działania na rzecz 

poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Szkoły Podstawowej nr 2  

w Ozorkowie na lata  

2020 – 2021 

Osoba 

odpowiedzialna 

Opracowanie Planu 

działania, 

publikacja na 

stronie szkoły 

Do 

05.11.2020 r. 

3. Analiza stanu budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2  

w Ozorkowie pod 

względem dostosowania 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

wynikająca z przepisów 

ustawy 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

Inwentaryzacja, 

analiza stanu 

budynków Szkoły 

Podstawowej nr 2 

w Ozorkowie, 

ewentualne 

oszacowanie 

kosztów prac, 

które będą musiały 

zostać wykonane, 

tak aby budynek 

Szkoły 

Podstawowej nr 2  

w Ozorkowie 

spełniał minimalne 

wymagania służące 

zapewnieniu 

dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami 

wynikające z 

przepisów – art. 6 

ustawy z dnia 19 

Do 

31.12.2020 r. 



lipca 2019 r. o 

zapewnieniu 

dostepności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 

 z 2020 r. poz 1062 

ze zm.) 

4. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

w zakresie dostepnosci: 

1) architektonicznej 

2) cyfrowej 

3) informacyjno-

komunikacyjnej 

Osoba 

odpowiedzialna 

Podanie na stronie 

internetowej 

sp2ozorkow.pl 

informacji 

adresowych i 

kontaktowych 

podmiotów 

wspierających 

osoby ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Realizacja cały 

okres działania 

5. Monitorowanie 

działalności Szkoły, o 

której mowa w art.14 ust 

1. Ustawy w zakresie 

dostepnosci osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

Osoba 

odpowiedzialna 

Przesłanie 

możliwymi 

środkami 

niezbędnych 

informacji w 

zakresie potrzeb 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami  

 

 

Podejmowanie 

działań majacych 

na celu usuwanie 

barier i 

zapobieganie ich 

powstaniu  

Realizacja cały 

okres działania 

6. Sporządzenie Raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

zgodnie z art. 11 ustawy 

Osoba 

odpowiedzialna 

Przekazanie 

sporządzonego 

Raportu do 

zatwierdenia 

Koordynatorowi na 

terenie Miasta 

Ozorkowa 

W terminach 

przewidzianych 

w art. 11 

ustawy 

 

 

Data sporządzenia: 05.11.2020 r. 

 

    Osoba odpowiedzialna            Zatwierdził 

 

…………..………...............      …….…………….. 


