
 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
im. Franciszka Ratajczaka 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

 

 

 

 

 

 

Nazwa podmiotu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie 

Data sporządzenia: 25.03.2021r. 

Dokument opracowała: Koordynator ds. dostępności – Sylwia Marcinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wstęp 

 

Plan działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz 

dobre praktyki odnoszące się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności: 

 

 przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062) 

 przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych              

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) 

 

Plan ma na celu wprowadzenie działań zmierzających do stałej poprawy dostępności SOSW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Lp. Zakres działania Sposób realizacji Termin 
realizacji 

1. Powołanie Koordynatora do spraw 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zarządzenie nr    38/2019/2020     
z dnia 31 sierpnia 2020r. 

31.08.2020r. 

2. Podanie do publicznej wiadomości 
danych kontaktowych osoby 
wyznaczonej do pełnienia funkcji 
koordynatora do spraw dostępności w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym 

Publikacja informacji na stronie 
internetowej: 
www.soswrydzyna.edu.pl 
www.bip.soswrydzyna.com 

30.09.2020r. 

3. Dokonanie analizy w zakresie 
spełniania przez SOSW zakresu 
minimalnych wymagań służących 
zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  w zakresie: 
- architektonicznym; 
- cyfrowym; 
- informacyjno-komunikacyjnym. 

Przeprowadzanie przeglądów 
stanu budynków pod względem 
dostępności. Zapewnienie 
dostępu alternatywnego w 
przypadku, gdy z przyczyn 
niezależnych, technicznych lub 
prawnych SOSW nie będzie w 
stanie zapewnić minimalnych 
wymagań służących 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami polegające min. na: 
- zapewnieniu osobie ze 
szczególnymi potrzebami 
wsparcia innej osoby, 
- zapewniania wsparcia 
technicznego z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, 
- wprowadzeniu takiej 
organizacji, która umożliwi 
realizacją potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Grudzień 2020 

4.  Dokonanie samooceny pod kątem 
dostosowania obiektów  do 
minimalnych wymagań dotyczących 
dostępności. 

Sporządzenie deklaracji 
dostępności ze wskazaniem na 
wymagania w zakresie 
dostępności oraz zamieszczenie 
informacji na stronie 
internetowej jednostki i stronie 
BIP 

Styczeń 2021 

5. Wsparcie osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Podniesienie jakości usług na 
rzecz osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 

http://www.soswrydzyna.edu.pl/


6. Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

Przygotowanie i przekazanie 
sporządzonego raportu do 
Wojewody Wielkopolskiego, 
zamieszczenie raportu na 
stronie BIP SOSW. 

31.03.2021 

7. Podanie raportu do publicznej 
wiadomości 

Publikacja na stronie BIP  31.03 2021 

 

 


