
Plan działania 

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami  

w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach w latach 2020 - 2024.  
  

 

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696,  

Z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach.  

  

1. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz na stronie podmiotowej BIP,   

informacji o danych adresowych i kontaktowych osób oraz podmiotów zapewniających wsparcie 

osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Termin realizacji do 23 września 2020 roku.  

 

2. Przeprowadzenie przez koordynatorów ds. dostępności oględzin obiektu szkoły pod kątem 

dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy. 

Termin realizacji do 31 marca 2021 roku.  

  

3. Dokonanie przez koordynatorów analizy funkcjonującej dostępności w budynku szkoły 

muzycznej i opracowanie propozycji zmian w zakresie:   

- architektonicznym  

- cyfrowym  

- informacyjno - komunikacyjnym.  

Termin realizacji do 31 marca 2021 roku.  

  

4. Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych  

zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w siedzibie 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, określonych w art. 6 ustawy, w trzech obszarach:  

 

a) dostępność architektoniczna:  

  

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

w budynku 

- zapewnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu do budynku szkoły  

- zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnością do wszystkich  pomieszczeń, poza  

pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi w budynku poprzez instalację urządzeń lub 

zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych  

- zapewnienie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły  

- dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych  

- zapewnienie  informacji  na  temat  rozkładu  pomieszczeń  w  budynku w sposób dotykowy lub 

głosowy 

- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego 

- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku 

w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 

- zastosowanie dostępności w formie  zamontowania domofonu 

Termin realizacji do 30 września 2024 roku.  

 

  



b) dostępność cyfrowa:  

 

- systematyczne wdrażanie działań zmierzających do dostępności cyfrowej strony internetowej 

oraz BIP-u zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych  

- dostosowanie strony internetowej szkoły oraz strony podmiotowej BIP do standardów W3C  

- prowadzenie dokumentacji cyfrowej z zachowaniem dostępności cyfrowej  

- szkolenia wyznaczonego pracownika z zakresu dostępności cyfrowej  

Termin realizacji do 30 września 2024 roku.  

 

c) dostępność informacyjno - komunikacyjna  

 

- zapewnienie szkolenia pracowników z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych  

- zapewnienie szkolenia pracowników z zakresu ewakuacji osób niepełnosprawnych z obiektu  

- zapewnienie szkolenia pracowników z zakresu znajomości języka migowego  

- zapewnienie szkolenia pracowników z zakresu komunikacji z osobami niewidomymi, 

słabowidzącymi i z wadami słuchu  

- zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (poczta 

elektroniczna, SMS, MMS, strona internetowa) oraz środków o których mowa w ustawie z dnia 

19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

- zastosowanie możliwości technicznych, których celem jest wspomaganie słyszenia 

- zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

publicznym w formie określonej w tym wniosku.  

Termin realizacji do 30 września 2024 roku.  

  

5. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych,  

technicznych lub prawnych, szkoła nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie  

ze szczególnymi potrzebami.   

Termin realizacji – bieżące monitorowanie.  

    

6. Sporządzanie raportów z realizacji zadań na rzecz zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Termin realizacji do 31 marca 2021 roku. (pierwszy raport) 

     

   

  

 


