
 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte  

  w Gostyninie 

           ul. gen. J. Bema 23 

         

 

   PLAN DZIAŁANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W GOSTYNINIE 

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA  2020 – 2024 

 

   
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 dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. 

 

         

Budynek przy ul. gen. J. Bema 23  

 
Lp. Zakres działania  Realizujący 

zadania 

wynikające                     

z art. 

6 ustawy 

Sposób realizacji założonych 

zadań 

Termin Rozwiązania 

alternatywne 

Uwagi 

I.  

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

1.  Dostosowanie wejścia 

głownego do budynku 

szkoły i do poszczególnych 

pomieszczeń wewnątrz 

budynku 

Kierownik 

gospodarczy  

Wymiana oznaczeń na drzwiach 

na wypukłe i oznaczenie ich  

w języku Braille’a 

do 2024 r.  Pomoc osoby 

upoważnionej z obsługi 

W miarę możliwości 

finansowania przez 

organ prowadzący 

2. Dostosowanie wejść  

do hali sportowej   

 

Kierownik 

gospodarczy 

Zakup ramp wjzadowych 

składanych na schody  

  

do 2024 r. Schodołaz oraz pomoc  

innych osób 

W miarę możliwości 

finansowania przez 

organ prowadzący 



3. Toaleta dla osób                       

ze szczególnymi  

potrzebami                              

w budynku hali  

sportowej 

Kierownik 

gospodarczy 

Przebudowa pomieszczenia 

magazynu sportowego                     

w budynku hali sportowej              

na parterze 

do 2024 r. Korzystanie z istniejącej 

toalety dla osób 

niepełnosprawnych             

w głównym budynku    

szkoły 

W miarę możliwości 

finansowenia przez 

organ prowadzący 

4. Taśma odblaskowa  

na drzwi szklane 

Kierownik 

gospodarczy 

Naklejenie taśmy                         

o kontrastowym kolorze                     

na drzwiach zewnetrznych                               

i wewnętrznych szklanych 

usytuowanej na wysokości 

wzroku dorosłego oraz 

dziecka/osoby na wózku  

do 31.12.2021 r. Dzwonek przy drzwiach 

głównych szkoły przy ulicy 

gen. J. Bema 23 

 

 

 

II.  

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

 

1. 

Dostosowanie  

strony internetowej szkoły 

Firma zewnętrzna  Zakup oprogromawania 

służącego do łatwiejszego 

porozumiewania się osób            

ze szczególnymi potrzebami 

do 06.09.2021 r.  Kontakt telefoniczny                        

i mailowy z pracownikami 

sekretariatu szkoły  

W miarę możliwości 

dostosowania budżetu 

szkoły 

III.  

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

1. Pętla indukcyjna Kierownik 

gospodarczy 

Planowany zakup pętli 

indukcyjnej do sekretariatu 

szkoły w celu umożliwienia 

porozumiewania się z osobami 

słabosłyszącymi   

do 2024 r. Porozumiewanie się na 

piśmie 

W miarę możliwości 

budżetowych szkoły 

 

 

2. Aplikacja języka  

migowego 

Kierownik 

gospodarczy 

Zainstalowanie aplikacji języka 

migowego na tablecie szkolnym, 

dostępnym w sekretariacie 

szkoły dla potrzeb osób 

niesłyszących  

do 2024 r. Porozumiewanie się na 

piśmie 

W miarę możliwości 

budżetowych szkoły. 

 

 

 

 

 



Budynek przy ul. Wojska Polskiego 23  

 

 
Lp. Zakres działania  Realizujący 

zadania 

wynikające                     

z art. 

6 ustawy 

Sposób realizacji założonych 

zadań 

Termin Rozwiązania 

alternatywne 

Uwagi 

I  

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

1. Dostosowanie wejścia do 

głównego budynku szkoły 

Kierownik 

gospodarczy 

Zakup rampy wjzadowej 

skaładanej na schody  

 

do 2024 r. Pomoc osób innych W miarę możliwości 

finansowenia przez 

organ prowadzący 

2. Taśma odblaskowa  

na drzwi szklane 

Kierownik 

gospodarczy 

Naklejenie taśmy                         

o kontrastowym kolorze                     

na drzwiach zewnętrznych                               

i wewnętrznych szklanych 

usytuowanej na wysokości 

zwroku dorosłego oraz 

dziecka/osoby na wózku  

do 30.06.2021 r. Pomoc innych osób   

 

 

3. Dzwonek przy drzwiach 

głównych szkoły przy ulicy 

Wojska Polskiego 23 

Kierownik 

gospodarczy 

Zamontowanie dzwonka przy 

drzwiach w widocznym miejscu 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami  

do 31 12.2022 r. Pomoc innych osób W miarę możliwości 

budżetowych szkoły. 

 

 

 

 


