PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2020-2021

Lp.

Zadania do realizacji

Osoba

Sposób realizacji

Termin realizacji

realizująca
zadanie
1

2

Powołanie Koordynatora do spraw

Wicedyrektor

Wydanie Zarządzenia przez

dostępności osobom ze szczególnymi

Dyrektora W Zespole Szkół nr 2 w

potrzebami

Golubiu-Dobrzyniu.

Podanie do publicznej wiadomości danych

Wicedyrektor

kontaktowych osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji Koordynatora do spraw
dostępności w Zespole Szkół nr 2 w
Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o

Zamieszczenie informacji na
stronie internetowej Zespołu Szkół
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz na
stronie Biuletynu Informacji
Publicznej ZS nr 2 w GolubiuDobrzyniu.

Styczeń 2021 r.

Styczeń 2021 r.

zakresie zadań
3

Analiza możliwości szkoły w zakresie
dostępności alternatywnej.

Koordynator

Ustalenie sposobów zapewnienia Styczeń 2021 r.
wsparcia osobom ze szczególnymi
potrzebami (np. kontakt:
telefoniczny, SMS, drogą
elektroniczną przez e-mail,
zapewnienie wsparcie innej
osoby).

4.

Koordynator

Nawiązanie i utrzymywanie
Realizacja w całym
stałego kontaktu mającego na celu okresie działania
koordynatora
poprawę dostępności szkoły.

Dokonanie analizy stanu obiektu Zespołu

Koordynator,

Przegląd stanu dostosowania

Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu pod

Administrator

obiektu w aspekcie dostępności

względem dostosowania do potrzeb osób ze

Systemu

osobom ze szczególnymi

szczególnymi potrzebami wynikającymi z

Informatycznego

potrzebami w zakresie

Współpraca w obszarze dostępności z
Koordynatorem do spraw dostępności w
Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

5.

przepisów ustawy
6.

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób
ze szczególnymi potrzebami, dotyczących
problemu dostępności

Styczeń 2021 r.

architektonicznym, cyfrowym i
Koordynator

informacyjno-komunikacyjnym.
Analiza przekazanych uwag
pod kątem dostosowania

Realizacja w całym
okresie działania
koordynatora

Zespołu Szkół nr 2 w Golubiuna jakie napotkali podczas kontaktów

Dobrzyniu dla osób ze
szczególnymi potrzebami.

z Zespołem Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

7.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator

Uzyskanie danych w zakresie

Styczeń 2021 r.

realizacji uwag odnoszących
się do stwierdzonych
istniejących przeszkód w
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami i
zaleceń usunięcia tych wad
8.

Sporządzenie raportu o stanie zapewniania
Koordynator,
dostępności osobom ze szczególnymi
Administrator
potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19
Systemu

Przekazanie sporządzonego
raportu do zatwierdzenia przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki

Pierwszy raport
sporządzony w
terminie do
31.03.2021 r.

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.

Regionalnej, a następnie
podanie jego treści do
publicznej wiadomości na
stronie podmiotowej BIP.

