
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2021-2022 
 

Na podstawie 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 X Liceum 
Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha w Toruniu: 
 

Lp. Zakres działalności Sposób realizacji 
Realizujący 

zadania 
 

Termin 

1. Powołanie Koordynatora 
oraz Zespołu do spraw 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Zarządzenie dyrektora szkoły    
XLO.01.31.15.2020                 

Dyrektor szkoły 10 września 2020 

2. Dokonanie samooceny 
budynków pod kątem 
spełnienia wymagań 
dotyczących dostępności  

Sporządzenie deklaracji dostępności  Dyrektor szkoły  we współpracy z 
powołanym zespołem 

Grudzień 2020 

3. Przygotowanie planu 
działania na rzecz poprawy 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Opracowanie planu działania o którym mowa w 
art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 
roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
 

do 31 stycznia 2021 r.  

4. Dokonanie analizy 
możliwości dostosowania 
budynku szkoły do zakresu 
minimalnych wymagań 
służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
oraz ewentualnych 
przeciwwskazań ze 
względów technicznych 
i prawnych   

Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych 
istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz informacji 
dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów 
prac niezbędnych do wykonania w celu 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator  oraz 
Zespół we współpracy z pracownikami 
szkoły 

Kwiecień 2021 



5. Przygotowanie raportu 
o stanie dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  
 

Przygotowanie raportu na podstawie działań 
koordynatora i zespołu do spraw dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami  

Koordynator  do 31.03.2021  

6. Podanie raportu o stanie 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
do publicznej wiadomości 

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej oraz BiP 

Koordynator 
 

17.02.2021 

7. Monitorowanie 
działalności szkoły 
w zakresie dostępności  

Współpraca z  w zakresie poprawy dostępności  Koordynator + Zespół  Na bieżąco  

8. Aktualizowanie raportu 
o stanie dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  
 

Aktualizowanie raportu, jeśli zaszły zmiany 
w stanie dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami  

Koordynator  do 31.03.2022  

9. Podanie zaktualizowanego 
raportu o stanie 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
do publicznej wiadomości 
(jeśli zaszły zmiany) 

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej oraz BiP 

Koordynator 
 

do 31.03.2022 

 
 


