
 

 

ZARZĄDZENIE nr 27a/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu  

z dnia 16 września 2020r. 

w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 108 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1-3 i 5, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020, poz.1062) oraz art. 33 ust. 1,3 i 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. 

Wyznaczam koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole 

Podstawowej nr 108  we  Wrocławiu w osobie p. Joanny Starzyckiej-Górnej – Sekretarza Szkoły 

w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu. 

§ 2. 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej koordynatorem, należy 

w szczególności:  

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę 

Podstawową nr 108 we Wrocławiu, zwany dalej Szkołą;  

2) monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami; 

3) koordynowanie pracy Zespołu do spraw dostępności; 

1) ustalanie zadań poszczególnym członkom Zespołu; 

2) w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły przygotowanie materiałów do opublikowania na stronie 

BIP; 

3) monitorowanie umieszczenia informacji na stronie BIP; 

4) zwołanie i prowadzenie spotkań Zespołu; 

5) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły bieżących informacji z zakresu realizowanych zadań. 

§ 3. 

Powołuję Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w składzie: 

1) koordynator – przewodniczący; 



2) kierownik do spraw gospodarczych – członek; 

3) informatyk - administrator strony internetowej szkoły, w tym BIP; 

4) specjalista do spraw finansowych – członek. 

§ 4. 

Plan działania, o którym mowa w §2 pkt 2, obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia 

w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie 

poprawy realizacji przez Szkołę zadań w zakresie dostępności. 

§ 5. 

Zadania Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

1) analiza stanu zapewnienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami; 

2) planowanie działań w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie poprawy dostępności; 

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 

w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz.1062); 

§ 6. 

Koordynator jest uprawniony do wydawania poleceń pracownikom Szkoły w zakresie wykonywanych 

zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którzy 

korzystają z usług Szkoły. 

§ 7. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 27/2020 

dyrektora SP nr 108 we Wrocławiu 
 
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami  

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

szczególnymi potrzebami( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami ) ustala się plan działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu: 

L.p. Zakres działalności Realizator Sposób realizacji Terminy 

1. Powołanie koordynatora do spraw 
dostępności 

dyrektor Zarządzenie dyrektora  
 

wrzesień 2020 

2. Analiza obiektu Koordynator 
wraz 
z Zespołem 

Oględziny i zebranie 
danych w zakresie 
stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Konsultacje 
i przekazanie informacji 
w sprawie alternatywnych 
rozwiązań i ich usunięcie. 
Zaplanowanie propozycji 
zmian oraz oszacowanie IX 
2020X 2020XII 2020 
kosztów w zakresie 
zwiększenia dostępności 
architektoniczne 

wrzesień 2020 

3. Opracowanie projektu Planu 
działania 

Koordynator 
wraz 
z Zespołem 

Projekt Planu art.14 
ustawy; 
2 pkt.2 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

październik 2020 

4. Przekazanie do zatwierdzenia 
i publikacja na stronie internetowej 

Koordynator Przekazanie dyrektorowi październik 2020 

5. Zapewnienie dostępu 
alternatywnego oraz wspieranie 
osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
Redaktor BIP 

Przeprowadzenie oględzin 
dostępności cyfrowej 
strony internetowej www 
oraz strony BIP. 
Dostosowanie istniejącej 
strony internetowej 
zgodnie z ustawą o 
dostępności cyfrowej. 
Uruchomienie wersji 
graficznej strony 
internetowej o wysokim 
kontraście. 

październik –
listopad 2020 

6. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w 
zakresie: 

1) architektonicznym; 
2) cyfrowym; 

Koordynator 
wraz 
z Zespołem 

Opublikowanie na stronie 
BIP danych kontaktowych 
do koordynatora. 
Dostosowanie strony 
internetowej szkoły do 

wrzesień-
listopad 2020 



3) informacyjno-
komunikacyjnym. 

wymogu WCAG2.1 
 

7. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii 
od osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz ich opiekunów i 
rodzin dotyczących problemów 
natury architektonicznej, 
technicznej, cyfrowej lub 
informacyjno-komunikacyjnej z 
jakimi zmagają się podczas 
kontaktów z urzędem 

Koordynator Umieszczenie na stronie 
internetowej informacji o 
możliwości zgłaszania 
uwag, opinii i sugestii 
w sprawie dostępności dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności 
architektonicznej, 
informatycznej 
iinformacyjno-
komunikacyjnej. 

Na bieżąco, 
przez cały okres 

8. Pozyskiwanie danych zbiorczych do 
Raportu* 

Koordynator 
wraz 
z Zespołem 

Gromadzenie danych w 
zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych przeszkód 
w dostępności.   Ustalanie 
rekomendacji w zakresie 
realnych możliwości 
usunięcia przeszkód. 

Wrzesień –
grudzień 2020 

9. Sporządzenie Raportu** Koordynator Przekazanie raportu 
dyrektorowi szkoły i dalej 
zgodnie z przepisami. 

 

* realizacja zadań zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 

1696); 

**ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, 

poz. 848) 


