
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZPOPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
osoBoM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 _202l

ZespółSzkół Nr 1 im. Jana Pawła II, Marsz. J. Piłsudskiego 9ó

Na podstawię art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca}}I9 r. o zapewnieniu

dostępności osobom zę szczęgólnymi potrzebami (Dz.U. z2019 r, poz. t696 zPÓŹn.

zm.) ustala się plan działanianatzęazpoprawy zapewnienia dostępnoŚci osobom ze

szczególnymi potrzebami ",

Data oprac ow anial przy jęcia planu : I 4 .12.2020

Zespół Szkół Nr 1, Al. Marszałka Józeta Piłsudskiego 96.

Dostępność arch itekton iczna

Diagnoza - audyt w formie samooceny wykonany przez koordynatora ds. dostępności

Zespołu Szkół Nr 1

Lp. zalecenia do wdrozenia

1 Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe ioznaczenie ich alfabetem

Braille'a.

2 lnstalacja tyflografiki pzed wejściem do budynku szkoły lub wewnątrz

budynku, przy głównym wejściu.

3 Umieszczenie informacji w języku Braill'a na poręczach prowadzących na

piętra.

4 Zwiększenie natęzenia oświetlenia przed wejściem do budynku.

5 Oznaęzenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych

i wewnętrznych kontrastem.

6 \Nyznaczenie miejsca parkingowego dla OzN,



Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia Czas

realizacji

Niezbędne

działania

Punkty

kontroli

postępów

prac

Podmiot

odpowiedzialny

Koszt

Wymiana oznalzen

na drzwiach na

wypukłe i oznaczenie

ich alfabetem

Braille'a.

do końca

7a21

Zapytanie

ofertowe

Dyrektor Z§1 Zapytanie

ofertowe

l nstalacja tyflog rafiki

przed wejściem do

budynku szkoły lub

wewnątrz budynku,

przy głownyrn

wejściu,

do końca

2a21

Zapytanie

afertowe

Dyrektor ZS1 Zapytanie

ofeńowe

umieszczenie

informacji w języku

Braill'a na poręczach

prowadzących na

piętra,

do końca

}n) 1

Działania

we własnyrt

zakresie

Dyrektor ZS1 Zapytanie

ofertowe

Zwiększenie

natęzenia oświetlenia

przed wejściem do

budynku.

do końca

2a21

Działania

we własnym

zakresie

Dyrektor ZS1 Zapytanie

ofertowe

oznaczenie

pierwszego

i osiatniego stopnia

schodow

zewnętrznych

do kgńca

2a21

Działania

we własnym

zakresie

Dyrekior ZS1 Zapytanie

ofertowe



iwewnętrznych

kontrastem.

Wyznaczenie miejsca

parkingowego dla

OzN.

do końca

sierpnia

2021

Pismo do

Wydziału

lnwestycji

i Zarządu

Drog w UM

Dyrektor ZS1 Zapytanie

ofeńowe

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt w formie samooceny wykonany przez koordynatora ds. dostęPnoŚci

Zespołu Szkoł nr 1

Harmonogram wykonania zaleceń

Lp. zalecenia do wdrozenia

1 @okumentow elektronicznych do wymagan WCĄG

2,1,

Z Dostosoweńie wszystkich dokumentow elektronicznych do wymagań ETR,

3 Wprowadzenie zrnian na stronie internetowej szkoły,

4 @ niet<toryctr tekstow.

Ę Wstawienie brakujących tekstow alternatywnych w galerii zdięc.

^
DoMkumentow.

7 Dodńle naplsOw Oo tilmÓŃ.

Element zalecenia Czas

realizacji

Niezbedne

działania

Punkty

kontroli

postępow

prac

Fodmiot

odpowiedzialny

Koszt

Dostosowanie

wszystkich dokumentow

do końca

czerwca

2021 roku

Dyrektor ZS1 Realizacja

We



elektronicznych do

wymagań WCAG 2,1.

własnym

zakresie

Dostosowanie

wszystkich dokumentów

elektronicznych do

wymagań ETR.

do końca

czerwca

2021 roku

Dyrektor ZS1 Realizacja

We

własnym

zakresie

Wprowadzenie zmian

na stronie internetowej

szkoły.

do końca

czerw§a

2a21 roku

Dyrektor ZS1 Realizacja

We

własnym

zakresie,

koszt ok,

800,00 zł

Zwiększenie kontrastu

niektorych tekstow.

do końca

czerwca

2a21 raku

Dyrektor ZS1 Realizacja

We

własnym

zakresie

Wstawienie brakujących

tekstow a lternatywnych

w galerii zdjęc.

do końca
czerwca
2021 roku

Dyrektor ZS1 Realizacja

we

własnynr

zakresie

Dodac streszczenia

dokumentow"

do końca
czerwca
2021 roku

Dyrektor ZS1 Realizac.ia

We

własnym

zakresie

Dodanie napisów do

filmow,

do końca

czerwca

2a21 roku

Dyrektcr ZS1 Realizacja

We

własnym

zakresie



Dostępność informacyj no-korn un i kacyjna

Diagnoza - audyt w formie samooceny wykonany pzez Zespół ds. dostępnoŚci

Zespołu Szkoł nr 1.

Harmonograrn wykonania zaleceń

Lp, zalecenia do wdrozenia
A
i WyposazenĘ stanowiska w sekretariacie w iupę powiększa jącą oraz ramki do

podpisow.

2 ŚXÓlenla dla pracowników z obsługi osob ze specjalnymi potrzebami,

3 Przygotowanie wypukłej rnapy obiektu (łyflomapy}.

6 żstw formie filmu z tłumaczem pJl\l.

7 Zapewnpnę ńa stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania

(ETR),

8 ZapeŃnienie na stronie internetowej informacji w tekście mozliwym do

odczyta n ia maszynowegc,

9, Anall 10 osci zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.

Element zalecenia Czas

realizacji

Niezbedne

działania

Punkty

kontroli

postępow

prac

Podmiat

odpowiedzialny

Koszt

Wyposazenie

stanowiska w

sekretariacie w lupę

powiększającą araz

ramki do podpisów,

do końca

sierpnia

2a21 raku

Koordynator

ds.

dostępności

w ZS1

ok 500,00 zł

szkolenia dla

pracowników

z obsługi osob ze

do końca

roku 2a21

Podrniot

zewnętrzny,

nadzor

koordynator

Wycena,

zapytanie

ofertowe



Specjalnymi

potrzebami.

ds,

dostępności

w ZS1

Przygotowanie

wypukłej mapy

obiektu (tyflomapy).

do końca

sierpnia

2o21

Podmiot

zewnętrzny,

nadzór

koordynator

ds,

dostępnosci

w ZS1

Wycena,

zapytanie

ofertowe

zamieszczenie

informacji o ZS1

w formie filmu

ztłumaczem PJ[l.

do końca

sierpnia

2021 roku

Podmiot

zewnętrzny,

nadzor

koordynator

ds,

dostępności

w ZS1,

Dyrektor ZS1

Wycena,

zapyianie

ofeńowe

Zapewnienie na

stronie internetowej

informacjiw iekscie

łatwym do czytania

iETR),

do końca

sierpnia

2021 roku

Koordynator

ds,

dostępności

wyznaczany

w ZS1

W ramach

obowiazkow

słuzbowych

Zapewnienie na

stronie internetowej

informacjiw tekście

mozliwym do

odczytania

rnaszynowego.

do końca

sierpnia

2a21 roku

Koordynator

ds,

dostępności

wyznaczony

w ZS1

W rarnach

obowiązkow

słuzbowych

Analiza mozliwości

zakupu pętli

Do końca

roku 2a21

Dyrektor ZS1 \Ą/ ramach

obowiązkow



indukcyjnej

i pozyskania środkow

na ten cel.

słuzbowych,

Wycena,

zapytanie

ofeńowe

Dostępność procedur

Diagnoza * nie był przeprowadzony audyt

Harmonogram wykonania zaleceń

Lp. zadania do wdrozenia

1 Wykonać audyt procedur.

2 Przeprowadzenie konsultacji wyników audytu,

? Próbne alarmy,

4 Ańliza dokumentów - regulam in organ i zacyjny, reg ulamin zatrud n ien ia,

standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamowienia

publiczne, usługi zlecane itd. pod kątem dostępności, przeprowadzenie

audytu procedur oraz przeprowadzenie konsultacji jego wynikow,

*J ZatządzenńT reg Ll la m i lldotyczący obsłu g i osób ze szcze g ol nym i potrzebam i .

o Wdrozenie regulaminow i procedur zgodnie zwymogami obcwiązujących

przepisow.

Element zalecenia Czas

realizacji

Niezbędne

działania

Punkty

kontroli

postępow

prac

Podmiot

odpowiedzialny

Koszt

Wykonac audyt

procedur.

do końca

sierpnia 2021

Firma

zewnętrzna,

nadzor Dyrektor

ZS1

Wycena,

zapytanie

ofertowe



Przeprowadzenie

konsultacji

wynikow audytu,

do końca

sierpnia 2021

Firma

zewnętrzna,

nadzór Dyrektor

ZS1, konsultacje

koordynator ds.

dostępności

w ZS1

Wycena,

zapytanie

ofeńowe,

w ramach

obowiązkow

Frobne alarmy. raz w roku Koordynator ds.

dostępności w

ZS1, Dyrektor

ZS1

W ramach

obowiązkow

słuzbowych

Analiza

dokumentow -

regulamin

organizacyjny,

regu|amin

zatrudnienia,

standardy obsługi,

regulamin oceny

ryzyka

zawodowego,

zamowienia

publiczne, usługi

zlecane itd" pod

kątem

dostępności,

przeprowadzenie

audytu procedur

oraz

przeprowadzenie

xonsultacjijego

wynikow.

do końca

sierpnia 2021

Firma

zewnętrzna,

nadzor -

koordynator ds,

dostępności

w ZS1, Dyrektor

ZS1

Wycena,

zapytanie

ofertowe



Zarządzenia

iregulamin

dotyczący obsługi

osób ze

szczególnymi

potrzebami.

do końca

sierpnia 2021

Dyrektor ZS1 W ramach

obowiązków

słuzbowych

wdrozenie

regulaminow

i procedur zgodnie

z wymogami

obowiązujących

przepisów,

do końca

sierpnia 2021

Koordynator ds.

dostępności

w ZS1, Dyrektor

Zs1

W ramach

obowiązkow

słuzbowych


