
 
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTEPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

Lp. Zakres działań Realizujący 
zadanie  

Termin realizacji 

1 Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę 
Podstawową nr 1 im. J. Korczaka  w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie dostępności:  
− architektonicznej,  
− informacyjno-komunikacyjnej,  
− cyfrowej.  
Monitorowanie działalności szkoły w tym zakresie. 
 
 − Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich 
rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-
komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu ze szkołą.  
− Przyjmowanie uwag i propozycji pracowników szkoły.  
− Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu. 

Dyrektor Na bieżąco  

2 Dostosowanie budynku  Szkoły Podstawową nr 1 im. J. Korczaka   w Nowym Dworze Gdańskim w 
zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej na 
podstawie przeprowadzonych audytów wewnętrznych. 

Dyrektor 

2022-2025 

2.1. Zakup specjalistycznych urządzeń lektorskich dla uczniów słabowidzących. 2022/2023 
 

2.2. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności - w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim 
języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania 

2024 

2.3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy 

2024 



 

2.4. Zapewnienie pętli indykacyjnych 2022/2023 

2.5. Oznaczenie pomieszczeń  oraz kierunków poruszania – piktogramy, kontrastowe oznaczenia 2022-2025  

2.6. Oznaczenie schodów oraz innych niebezpiecznych miejsc w budynku (m. in. oznaczenia 
kontrastowe, pasy ostrzegawcze) 

2022/2023 

2.8. Modyfikacja strony internetowej i dostosowanie do wymagań WCAG 2022/2023 

2.9. Zapewnienia dostępności cyfrowej posiadanej strony internetowej Na bieżąco 

2.10. Zapewnienie aktualności deklaracji dostępności Corocznie 

2.11. Inne działania związane z poprawą dostępności w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 im J. 
Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim 

2022-2025 

3 Przeprowadzenie audytów kontrolnych w zakresie dostępności:  
− architektonicznej,  
− informacyjno-komunikacyjnej,  
− cyfrowej.  

Dyrektor Co dwa lata 

4 Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu 
poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
Ustalenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, na lata 2021 – 2025 w szczególności:  
1) z Funduszu Dostępności,  
2) z Funduszy Unijnych,  
3) z dotacji celowych z budżetu Państwa,  
4) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
5) z innych źródeł  

Dyrektor Na bieżąco  

5 Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w  Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka   w Nowym Dworze Gdańskim. 

Dyrektor 2025  
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