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Podstawa prawna: art.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019r.poz1696 ze 

zm.). 

Lp. Zakres działań Osoby 

odpowiedzialne 

Sposób realizacji Termin realizacji 

1. Powołanie lidera 

ds. dostępności 

szkoły. 

Dyrektor szkoły Zarządzenie 

Dyrektora 

22.06.2020 

 

2. Podanie do 

publicznej 

wiadomości danych 

o osobie 

wyznaczonej na 

lidera. 

Dyrektor szkoły Umieszczenie 

informacji na 

stronie internetowej 

szkoły 

Sierpień 2020r. 

3.  Powołanie zespołu 

ds. dostępności 

szkoły 

Dyrektor szkoły  

Rada pedagogiczna 

Zarządzenie 

Dyrektora szkoły 

09.09.2020r. 

4. Opracowanie planu 

działania na rzecz 

poprawy 

dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Lider ds. 

dostępności  

Zespół ds. 

dostępności 

Opracowanie planu 

działania o którym 

mowa w art. 14 

ust.2 pkt.2 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 

roku o zapewnieniu 

dostępności 

osobom ze 

specjalnymi 

potrzebami. 

 

Przedłożenie 

Dyrektorowi do 

zatwierdzenia.  

 

Umieszczenie na 

stronie internetowej 

szkoły 

11.09.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2020r. 

5. Opracowanie 

procedury ds. 

dostępności w 

Szkole 

Podstawowej nr 11 

w Koninie. 

Lider ds. 

dostępności  

Zespół ds. 

dostępności 

Zatwierdzenie 

przez Dyrektora 

procedury ds. 

dostępności w 

SP11 

24.09.2020r. 

6. Analiza stanu 

obiektów Szkoły 

Podstawowej nr 11 

pod względem 

Lider ds. 

dostępności 

Dokonanie analizy 

stanu obiektów 

Szkoły 

Podstawowej nr 11 

12.09.2020r. 



dostosowania do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

7. Identyfikacja 

kategorii osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Lider ds. 

dostępności  

Zespół ds. 

dostępności 

Sporządzenie 

wykazu kategorii 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

21.09.2020r. 

 

 

02.02.2021r. 

8. Modernizacja 

strony internetowej 

Szkoły 

Podstawowej nr 11 

Lider ds. 

dostępności 

Umieszczenie na 

stronie internetowej 

szkoły ogłoszenia 

informującego o 

możliwości 

zgłaszania uwag, 

opinii i sugestii 

przez osoby ze 

szczególnymi  

potrzebami, a także 

ich rodziny i 

opiekunów 

dotyczących 

problemów natury 

architektonicznej, 

technicznej, 

cyfrowej, czy też 

informacyjno-  

komunikacyjnej z 

jakimi zmagają się 

oni podczas 

kontaktów z 

placówką SP11w 

Koninie. Analiza 

przekazanych uwag 

pod kątem 

dostosowania ww.  

placówki dla osób 

ze szczególnymi  

potrzebami 

 

15.12.2020r. 

9. Wspieranie osób ze  

szczególnymi 

potrzebami. 

Działania mające 

na celu ułatwienie 

dostępu: 

architektonicznego, 

cyfrowego, 

informacyjno-

komunikacyjnego 

Lider ds. 

dostępności 

- monitorowanie 

stanu technicznego 

platformy dla osób 

niepełnosprawnych 

- monitorowanie 

badania 

okresowego 

zezwalającego na 

dalszą eksploatację 

platformy dla osób 

Raz w miesiącu 

 

 

 

Do 31.08.2021r 

 

 

 

 

 



 niepełnosprawnych 

- kontrola ppoż 

 

- kontrolowanie 

aktualności na 

stronie internetowej 

 

- kontrolowanie 

pomiarów 

oświetlenia 

awaryjnego- 

ewakuacyjnego i 

wyłączników ppoż 

 

 

Kwiecień 2021r. 

 

Na bieżąco 

 

 

 

10.2020r. 

10. Sporządzenie 

raportu o stanie 

zapewniania 

dostępności 

osobom ze  

szczególnymi 

potrzebami, 

zgodnie z art. 11 

ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

zapewnianiu 

dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Lider ds. 

dostępności 

Przedstawienie 

raportu na zebraniu 

Rady 

Pedagogicznej i 

zebraniu 

pracowników 

niepedagogicznych. 

Do 31.08.2021r. 

 

Data sporządzenia: 11.09.2020r.                                                        Zatwierdził: 

Sporządził zespół ds. dostępności szkoły: 


