
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności  

osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie  

na lata 2021-2022 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami tj. (Dz. U. z 2020 r. poz.1062) ustala się̨, plan działania na 

rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

DOSTEPNOŚC DOJSCIA DO OBIEKTÓW OSWIATOWYCH  

I WEJSCIA DO BUDYNKÓW 

L.p. 
Zakres 

działalności 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji 

Czas 

realizacji 

1 

Analiza stanu 

dostępności 

architektonicznej 

 

Koordynator 

Aktualna analiza stanu dostępności do obiektów oświatowych 

i wejście do budynków jest  dość zadawalająca, niemniej 

mogłaby ulec znacznej poprawie gdyby pojawiły się 

możliwości finansowe. Najistotniejszym utrudnieniem w 

dostępności do budynku szkolnego jest brak podjazdu dla 

wózków inwalidzkich. 

Kwiecień 

2021 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

L.p. 
Zakres 

działalności 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji 

Czas 

realizacji 

1. 

Analiza stanu 

dostępności Sali 

sportowej 

Koordynator 

Przeprowadzenie przeglądu wykazało, że obecna sala 

sportowa nie spełnia wymogów dostępności. Najistotniejsze 

braki występują w dziedzinie dostępności zespołu szatniowo- 

sanitarnego którego sala nie posiada. Sytuacja ulegnie jednak 

znacznej poprawie, ponieważ wkrótce do użytku zostanie 

oddana nowa sala sportowa spełniająca wszelkie wymogi 

dostępności dla osób z niepełnosprawnością. 

Wrzesień 

2021r 

2.  

Analiza stanu 

dostępności sal 

rewalidacyjnych 

Koordynator 

Występują bariery w dostępności, ponieważ ze względu na 

brak pomieszczeń zajęcia rewalidacyjne odbywają się w 

przypadkowych salach. Sytuacja ulegnie poprawie jeśli 

zostanie oddany do użytku łącznik, łączący szkołę z nową salą 

sportową, co pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych 

pomieszczeń.  

Kwiecień 

2021 

3.  
Analiza stanu 

dostępności 

stołówki szkolnej 

 

Koordynator 

Oznaczenie dróg dojścia do stołówki szkolnej Maj 2021 

4.  
Analiza stanu 

dostępności 

świetlicy szkolnej 

Koordynator 

Ulepszenie pracy świetlicy będzie możliwe dzięki jej 

wyremontowaniu i doposażeniu z funduszy pozyskanych 

dzięki wygraniu przez uczennice naszej szkoły Annę Świrską 

ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Się gra się ma” .  

Kwiecień 

2021 

5.  
Analiza 

dostępności 

biblioteki szkolnej 

Koordynator 

 
Oznaczenie dróg dojścia do biblioteki szkolnej. Maj 2021 

 

  



OBSZAR TECHNICZNY 

L.p. Zakres działalności 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji 

Czas 

realizacji 

1.  

Analiza stanu 

dostępności gabinetu 

profilaktyki 

zdrowotnej 

Koordynator 

Wraz z oddaniem do użytku nowej sali sportowej i łącznika 

(łączącego sale z budynkiem szkolnym) zostanie 

wygospodarowane miejsce na gabinet profilaktyki zdrowotnej 

Kwiecień 

2021 

2.  

Analiza stanu 

dostępności gabinetów 

specjalistycznych 

Koordynator 

Gabinety specjalistyczne będą wyodrębnione w sytuacji, gdy 

zostanie wybudowany łącznik łączący salę sportową z 

budynkiem szkoły, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych 

pomieszczeń. 

Kwiecień 

2021 

3.  

Analiza staniu 

dostępności przestrzeni 

wyciszenia 

Koordynator 

Przestrzeń wyciszenia zostanie zorganizowana w pobliżu 

świetlicy. Wyposażenie tej przestrzeni już zostało 

zorganizowane, w miarę pojawiania się możliwości 

finansowych będzie poszerzane . 

Maj/ 

Czerwiec 

2021r 

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY 

L.p. Zakres działalności 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji 

Czas 

realizacji 

1.  

Analiza stanu udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej dla 

rodziców 

Koordynator 

Plan wsparcia dla rodziców zostanie poszerzony, zostanie 

opracowany plan uwzględniający szczegółowe wsparcie 

dla rodziców, terminarz konsultacji, porad według 

zapotrzebowania 

2021r. 

2.  

Analiza organizacji 

działań z zakresu 

profilaktyki zdrowia 

oraz organizacji 

gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej. 

Koordynator 

Szkoła nie posiada na stałe gabinetu dentystycznego, 

opieka stomatologiczna jest prowadzona poza terenem 

naszej szkoły, w sąsiedniej placówce, gabinet profilaktyki 

zdrowotnej jest niewystarczający, sytuacja się poprawi, 

obecnie trwa remont, po jego zakończeniu remoncie do 

użytku zostaną oddane kolejne sale 

2021r. 

OBSZAR ORGANIZACYJNY 

L.p. Zakres działalności 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji 

Czas 

realizacji 

1.  

Analiza podnoszenia 

świadomości kadry w 

zakresie dostępności i 

edukacji dla wszystkich 

Koordynator 

Kadra pedagogiczna zapozna się z analizą 

dostępności, poszerzy zakres wiedzy na jej temat, 

przez prelekcję, szkolenia z jej zakresu 

2021r. 

 

Data sporządzenia 20.04.2021 r.  

Sporządziły: 
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