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INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD) 

dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach 
PODSTAWOWY POZIOM DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność dojścia do obiektów oświatowych. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności dojścia do obiektów oświatowych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności dojścia do obiektów oświatowych: 

a) Ciągi piesze mają szerokość zgodną z wymogami MDS. 

b) Ciągi piesze są wolne od przeszkód. 

c) Ciągi piesze są prawidłowo oświetlone. 

d) Furtka spełnia wymogi MDS. 

e) Przy wejściu znajduje się plac przedwejściowy spełniający wymogi MDS. 

f) Lokalizacja obiektów szkoły uwzględnia bezpieczeństwo uczniów na trasie dom-szkoła i dostęp do 

komunikacji zbiorowej. 

g) Zagospodarowanie terenu podkreśla dojście do budynku. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery w zakresie dostępności dojścia do obiektów oświatowych: 

a) Przed furtką znajduje się stopień, utrudniający dostęp do posesji. Nie zastosowano w tym zakresie 

racjonalnych usprawnień, 

b) W obrębie placu przedwejściowego istnieją na znacznej szerokości schody, zniwelowane z jednej 

strony pochylnią niezgodną z MDS (pochylnia omówiona w części raportu dot. wejścia do budynku, 

c) Na terenie działki nie wyznaczono miejsca postojowego, oznaczonego w sposób zgodny z MDS. 

d) Ciągi piesze wymagają uwidocznienia obrzeża chodnika w celu odznaczenia ciągów pieszych. 
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 e) Na działce szkolnej komunikacja kołowa nie została zaplanowana tak, aby zapewnić bezpieczne 

warunki do poruszania się uczniów. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Zlikwidowanie stopnia utrudniającego dostęp do posesji (brak rekomendacji w Raporcie, ale zgodnie 
z MDS na poziomie podstawowym str.25). 

2. Wytyczenie miejsca postojowego przeznaczonego dla OzN zgodnego z MDS. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Zlikwidowanie stopnia utrudniającego dostęp do posesji. 
a. Okres realizacji zalecenia: czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba dojść: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie możliwości samodzielnego dojścia do placówki oświatowej dla wszystkich 
użytkowników. 

2. Wytyczenie miejsca postojowego przeznaczonego dla OzN, zgodnego z MDS. 
a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – maj 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Wyznaczenie miejsca postojowego: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie na terenie działki miejsca postojowego dostępnego dla OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

1. Zlikwidowanie stopnia utrudniającego dostęp do posesji. 
a. Wymiana kostki i krawężników (koszt robocizny i zakup materiałów) – inne środki (własne). 

2. Wytyczenie miejsca postojowego zgodnego z MDS. 
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realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

a.  Pomalowanie powierzchni miejsca postojowego przeznaczonego dla OzN i oznaczenie pionowe 
i poziome (koszt usługi) – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępnego dojścia do obiektu zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
2. Utrzymanie miejsca postojowego na terenie działki zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

Utrzymanie standardów we wszystkich obszarach w okresie trwałości projektu tj. 5 lat będzie 
finansowane ze środków własnych, które zostaną przekazane przez Organ Prowadzący – zapis ten 
dotyczy wszystkich działań we wszystkich obszarach MDS. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność wejść do budynku. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności wejść do budynku. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności wejść do budynku: 
a. Do budynku szkoły prowadzą trzy, dostępne dla uczniów szkoły podstawowej, wejścia. 
b. Do wejścia prowadzą schody zgodne pod względem wysokości, głębokości, faktury i budowy 

z wymogami MDS na poziomie podstawowym w zakresie kryteriów obligatoryjnych. 
c. Wejście do budynku prowadzi przez hol, w którym zapewniona jest przestrzeń manewrowa. 
d. Drzwi prowadzące do budynku spełniają wymogi dotyczące szerokości i łatwości obsługi. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Przy jednym z wejść od strony ul. Wojska Polskiego zastosowano pochylnię, która nie spełnia 
wymogów MDS w zakresie oporęczowania. 

b. Schody prowadzące do wejścia wymagają uzupełnienia oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia 
biegu. 
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 c. Schody nie spełniają wymogów zalecanych poziomu podstawowego w zakresie oporęczowania. 

d. Przed biegiem w dół brak oznaczenia schodów fakturą bezpieczeństwa. 
e. Drzwi nie kontrastują z powierzchnią ścian w sposób wystarczający. 
f. Drzwi posiadają uchwyty niezgodne z wymogami zalecanymi. 
g. Do zniwelowania barier architektonicznych nie zastosowano dźwigu osobowego. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Dostosowanie jednego z wejść do obligatoryjnych i zalecanych standardów MDS. Zgodnie z MDS 
przebudowanie pochylni w zakresie oporęczowania wymaga zgodności z poziomem 
średniozaawansowanym. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Dostosowanie oporęczowania pochylni do obligatoryjnych i zalecanych standardów MDS. 
a. Okres realizacji zalecenia: czerwiec 2022 r. – październik 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba dostosowanych pochylni: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie alternatywnego dla schodów wejścia do budynku głównego dla osób z OzN. 
2. Oznakowanie barwne pierwszego i ostatniego stopnia biegu. 

a. Okres realizacji zalecenia: czerwiec 2022 r. – październik 2022 r. 
b. Wskaźnik:                                

Liczba dostosowanych wejść (schodów): 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności wejścia do budynku głównego dla osób z OzN. 
3. Dostosowanie oporęczowania schodów do wymogów MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: czerwiec 2022 r. – październik 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba dostosowanych poręczy: 2 
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 c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności wejścia do budynku głównego dla osób z OzN. 
4. Oznakowanie barwne drzwi wejściowych. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – czerwiec 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba dostosowanych drzwi: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności wejścia do budynku głównego dla osób z OzN. 
5. Wymiana obecnych i montaż dodatkowych uchwytów w drzwiach na zgodne z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – czerwiec 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba uchwytów: 4 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności wejścia do budynku głównego dla osób z OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

1. Dostosowanie oporęczowania pochylni do obligatoryjnych i zalecanych standardów MDS. 
a. Zakup i montaż poręczy (koszt robocizny i zakup materiałów) – inne środki (własne). 

2. Oznakowanie barwne pierwszego i ostatniego stopnia biegu. 
a. Zakup taśmy – inne środki (własne). 

3. Dostosowanie oporęczowanie schodów do wymogów MDS. 
a. Zakup i montaż poręczy (koszt robocizny i zakup materiałów) – inne środki (własne). 

4. Oznakowanie barwne drzwi wejściowych. 
a. Zakup taśmy ostrzegawczej – inne środki (własne). 

5. Wymiana obecnych i montaż dodatkowych uchwytów w drzwiach na zgodne z MDS. 
a. Zakup i montaż uchwytów (koszt robocizny i zakup materiałów) – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

1. Utrzymanie dostępności wejścia do budynku zgodnego ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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zakończeniu 

wydatkowania grantu 

 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność szatni. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności szatni. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Szatnia istniejąca w szkole jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia, jest jednak 

niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami. 
b. W szkole nie wyznaczono osobnego miejsca na wózki inwalidzkie czy inne sprzęty rehabilitacyjne, 

które mogą być udostępniane uczniom z niepełnosprawnościami na terenie szkoły. 

c. Uczniowie nie mają do dyspozycji szafek. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie dostępu do szatni wydzielonej dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Wyznaczenie i oznakowanie miejsca przechowywania wózków/sprzętu rehabilitacyjnego. 

3. Zapewniony będzie dostęp do szatni głównej, boksy szatniowe spełnią wymogi MDS na poziomie 

podstawowym – inne środki (własne). W raporcie nie jest to opisane, ponieważ podczas audytu nieznany 

był fakt, że posiadamy zamurowany szyb windowy. Pierwotnie rozważana była winda zewnętrzna 

zapewniająca dostępność parteru i pierwszego piętra. Z uwagi na to, że możemy zamontować windę 

w istniejącym szybie, możliwa będzie dostępność szatni głównej. W boksach zostaną zamontowane szafki – 

środki grantu. 
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Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Zapewnienie dostępu do szatni wydzielonej dla osób z niepełnosprawnościami. 
a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba wieszaków: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności szatni dla OzN. 
2. Wyznaczenie i oznakowanie miejsca przechowywania wózków/sprzętu rehabilitacyjnego. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba miejsc przechowywania wózków/sprzętu rehabilitacyjnego: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie miejsca przechowywania wózków/sprzętu rehabilitacyjnego. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

1. Zapewnienie dostępu do szatni wydzielonej dla osób z niepełnosprawnościami. 
a. Zakup wieszaka – inne środki (własne). 

2. Wyznaczenie i oznakowanie miejsca przechowywania wózków/sprzętu rehabilitacyjnego. 

a. Wyznaczenie i oznakowanie miejsca – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępu do szatni wydzielonej dla OzN, do momentu zapewnienia dostępu do szatni głównej 
w okresie trwałości projektu. 

2. Utrzymanie i udostępnianie pomieszczenia do przechowywania wózków/sprzętu rehabilitacyjnego 
w okresie trwałości projektu. 
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OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność komunikacji poziomej. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności komunikacji poziomej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności komunikacji poziomej: 
a. Szkoła stosuje rozwiązania oparte na regularnych układach ścieżek i osiach symetrii przecinających 

się pod kątem prostym i czytelnych punktach centralnych (orientacji). 
b. Układy te są możliwe do zrozumienia i opanowania przez OzN wzroku, słuchu, spektrum autyzmu 

czy z niepełnosprawnością intelektualną. Minimalizowane są odległości, które uczeń musi 
przemierzać pomiędzy salami. 

c. Drzwi do pomieszczeń spełniają wymogi MDS. 
d. Posadzki są równe, antypoślizgowe. Wymagana jest zmiana preparatu do konserwacji podłóg na 

matowy. 
e. Zastosowano skontrastowanie ze sobą ścian i posadzek poprzez zastosowanie odmiennych 

kolorów. 
f. Światło sztuczne jest rozproszone i rozmieszczone równomiernie w całej przestrzeni korytarza. 
g. W większości miejsc zapewniona jest powierzchnia manewrowa, odpowiednia szerokość korytarzy 

oraz odpowiednia odległość przeszkód od klamki. 
h. Drzwi do pomieszczeń są w większości dobrze widoczne na tle ściany. Klamki częściowo odznaczają 

się na tle drzwi. 
 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. W strefie ruchu pojawiają się przeszkody (ławeczki, kwietniki, gaśnice, wieszaki i stojaki na 

ubrania), które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników – nie wszystkie są odpowiednio 
zabezpieczone wyróżnione wizualnie. 

b. Elementy umieszczone na ścianach (np. tablice informacyjne, gaśnice) wystają z lica ściany na 
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 odległość większą niż 10 cm i nie są zabezpieczone cokołem ani poprzeczką. 

c. Nie zastosowano rozwiązań umożliwiających regulację natężenia światła dziennego w ciągach 
komunikacyjnych. 

d. Pomiędzy elementami wyposażenia a tłem nie w każdym przypadku zapewniono kontrast 
kolorystyczny o wartości nie mniejszej niż 50% wartości LRV. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Usunięcie ze strefy ruchu lub zabezpieczenie i wyróżnienie wizualne ławek, gablot i innych 

przedmiotów. 

2. Zabezpieczenie posadzek warstwą matującą. 

3. Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej zmniejszającej kontrast świetlny/likwidującej olśnienie. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Usunięcie ze strefy ruchu lub zabezpieczenie i wyróżnienie wizualne ławek, gablot i innych przedmiotów 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba gaśnic: 4 
Liczba słupów: 5 

c. Rezultat: 
Zapewnienie w strefie ruchu przestrzeni wolnej od przeszkód. 

2. Zabezpieczenie posadzek warstwą matującą. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba posadzek: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie na posadzkach matowej i antypoślizgowej powłoki. 
3. Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej zmniejszającej kontrast świetlny/likwidującej olśnienie. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
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 Liczba drzwi: 1 

c. Rezultat: 
Zmniejszenie kontrastu świetlnego/likwidacja olśnienia. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

1. Usunięcie ze strefy ruchu lub zabezpieczenie i wyróżnienie wizualne ławek, gablot i innych przedmiotów. 

a. Malowanie (koszt robocizny i materiału) – inne środki (własne). 
b. Rearanżacja korytarzy – bezkosztowo. 

2. Zabezpieczenie posadzek warstwą matującą. 

a. Zakup preparatu matującego – inne środki (własne). 
3. Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej zmniejszającej kontrast świetlny/likwidującej olśnienie. 

a. Zakup i montaż folii z powłoką antyrefleksyjną – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie w strefie ruchu przestrzeni wolnej od przeszkód zgodnie ze standardem w okresie trwania 
projektu. 

2. Utrzymanie antypoślizgowej i matowej powłoki na posadzkach zgodnie ze standardem w okresie trwania 
projektu. 

3. Utrzymanie przestrzeni korytarza wolnej od olśnienia zgodnie ze standardem w okresie trwania projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność komunikacji pionowej. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności komunikacji pionowej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności komunikacji pionowej: 
a. Trwała dostępność komunikacji pionowej zapewniona jest na poziomie parteru. 
b. Schody spełniają wymogi poziomu podstawowego. 
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w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie dostępu do kondygnacji. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Zapewnienie dostępu do kondygnacji. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2023 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba urządzeń umożliwiających dostęp do kondygnacji: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępu do kondygnacji. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

1. Zapewnienie dostępu do kondygnacji. 
b. Zakup lub wypożyczenie schodołazu – inne środki (własne). 

Opis trwałości 1. Utrzymanie dostępu do kondygnacji zgodnie ze standardem w okresie trwania projektu. 
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działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność sal lekcyjnych. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności sal lekcyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności sal lekcyjnych: 
a. Sale spełniają standard w zakresie kryteriów obligatoryjnych w ponad 10% sal. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. W ramach kryteriów zalecanych wszystkie sale wymagają dostosowania wysokości 
włączników/kontaktów. 

b. Wymagany jest montaż rolet w części sal. 
c. Przeorganizowanie przestrzeni w celu zapewnienia powierzchni manewrowej. 
d. W części sal stosowane są kontrasty kolorystyczne między ścianą a posadzką. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

1. Doposażenie sal w rolety/wymiana rolet w części sal w celu zapewnienia większej możliwości regulacji 

dostępu światła dziennego. 

2. Rearanżacja części sal w celu zapewnienia powierzchni manewrowej. 

3. Dostosowanie wysokości rozmieszczenia włączników świateł i kontaktów do wymogów MDS 

– rekomendacja zalecana. 
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dostępności  

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Doposażenie/wymiana rolet w sali, w celu zapewnienia większej możliwości regulacji dostępu światła 

dziennego. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba rolet: 8 
c. Rezultat: 

Zapewnienie możliwości regulacji światła dziennego. 
2. Rearanżacja sali w celu zapewnienia powierzchni manewrowej. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie powierzchni manewrowej w sali. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

1. Doposażenie/wymiana rolet w sali, w celu zapewnienia większej możliwości regulacji dostępu światła 

dziennego. 

a. Zakup i montaż rolet – inne środki (własne). 
2. Rearanżacja sali w celu zapewnienia powierzchni manewrowej. 

a. Rearanżacja sali – bezkosztowo. 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

1. Utrzymanie i udostępnianie uczniom pomieszczenia zgodnego ze standardem w okresie trwałości 
projektu. 
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wydatkowania grantu  

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność sal sportowych. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności sal sportowych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności sal sportowych 
a. Natężenie światła sztucznego i naturalnego jest jednolite w całym pomieszczeniu. 
b. Nie zapewniono dostępu do sali, dojście do sali jest za wąskie – opis z Raportu. Natomiast 

z autodiagnozy wynika, że korytarz prowadzący do sali gimnastycznej spełnia wymagania MDS 
podobszaru komunikacji poziomej, ponieważ jego długość do pomieszczenia szatniowo- 
sanitarnego dostępnego dla OzN wynosi 450 cm, a szerokość 153 cm. Zgodnie z Modelem – str. 38 
- na tej długości możliwe jest przewężenie do 120 cm. 

c. Drzwi wejściowe mają wymaganą szerokość. 
 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Posadzka w sali gimnastycznej nie jest matowa i antypoślizgowa. 
b. Nie zapewniono rozwiązań umożliwiających regulację dostępu światła dziennego. 
c. Drzwi wejściowe mają wymaganą szerokość, ale w wejściu znajduje się próg. 
d. Sala sportowa nie posiada dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, doposażonego 

w prysznic, węzła szatniowo-sanitarnego. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 

1. Zapewnienie przy sali sportowej dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 

doposażonego w prysznic, węzła szatniowo- sanitarnego – rekomendacja z poziomu 

średniozaawansowanego. 
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audytu 

dostępności 

 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności sali sportowej dla OzN zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność sal rewalidacyjnych. 

Planowane Wdrożenie standardów dostępności sal rewalidacyjnych. 
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działanie/inwestycja do 
realizacji 

 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności sal rewalidacyjnych: 
a. W szkole znajdują się pomieszczenia pełniących rolę sal rewalidacyjnych/gabinetów 

specjalistycznych. 
b. Wszystkie audytowane gabinety posiadają dostęp do światła dziennego. Światło słoneczne 

i sztuczne mają równomierne natężenie. 
c. W pomieszczeniach rewalidacyjnych przejścia między meblami oraz przestrzenie manewrowe 

spełniają wymogi MDS. 
d. Posadzki i ściany mają w większości matową (miejscowe błyszczenie podłogi spowodowane 

naniesieniem warstwy ochronnej) i antypoślizgową powierzchnię. 
 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Sale wymagają uzupełnienia w rolety lub inne mechanizmy umożliwiające dostęp do światła 

dziennego. 
b. W gabinetach częściowo zachowano kontrast między płaszczyzną pionową a poziomą, ale 

wyposażenie nie wyróżnia się na tle otoczenia. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Montaż rolet lub zastosowanie innych rozwiązań umożliwiających regulację dostępu światła 

dziennego do pomieszczeń – w celu umożliwienia całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. 

2. Zmiana preparatów do konserwacji podłóg na preparaty o właściwościach matujących. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

1. Montaż rolet regulujących dostęp światła dziennego. 
a. Okres realizacji zalecenia: październik 2022 r. – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
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czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

Liczba rolet: 8 
c. Rezultat: 

Zapewnienie możliwości regulacji natężenia dostępu światła dziennego. 
2. Zmiana preparatu do konserwacji podłóg na preparat o właściwościach matujących. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności sali rewalidacyjnej. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

1. Montaż rolet. 
a. Zakup i montaż rolet – inne środki (własne). 

2. Zmiana preparatów do konserwacji podłóg na preparaty o właściwościach matujących. 
a. Zakup preparatu do konserwacji – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności sali rewalidacyjnej zgodnie z wymaganiami modelu MDS w okresie trwałości 
projektu. 

2. Utrzymanie możliwości regulacji natężenia światła dziennego zgodnie ze standardem MDS w okresie 
trwania projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność stołówki szkolnej. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności stołówki szkolnej. 
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Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności stołówki szkolnej: 
a. W pomieszczeniu posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń, zapewniono kontrast 

barwny na poziomie 50% LRV. 
b. Lada w miejscu wydawania posiłku spełnia wymogi MDS. 
c. W pomieszczeniu przejścia między stołami są nie węższe niż 90 cm. 
d. Zapewniono do niego dojście o odpowiedniej szerokości. 

 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Pomieszczenie nie jest wyraźnie oznakowane. 
b. Dojście jest częściowo pozbawione przeszkód – w drzwiach znajduje się próg, w ciągu 

komunikacyjnym słupy konstrukcyjne. 
c. W miejscach strategicznych nie została zapewniona powierzchnia manewrowa 150x150 cm. 
d. Kolorystyka mebli częściowo kontrastuje z barwą płaszczyzn pionowych i poziomych. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Usunięcie progu w drzwiach. 

2. Kontrastowe oznaczenie słupów konstrukcyjnych, znajdujących się na trasie. 

3. Zapewnienie między płaszczyzną pionową a poziomą kontrastu barwnego na poziomie 50% LRV. 

4. Zapewnienie oznakowania zgodnego z wymogami MDS - rekomendacja zalecana. 

5. Zapewnienie przestrzeni manewrowej w miejscach strategicznych – rekomendacja zalecana. 

6. Zastosowanie na istniejących meblach oznaczeń kontrastujących – rekomendacja zalecana. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

1. Usunięcie progu w drzwiach. 
a. Okres realizacji zalecenia: czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba progów: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności wejścia do stołówki szkolnej dla OzN. 
2. Kontrastowe oznaczenie słupów konstrukcyjnych, znajdujących się na trasie. 
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- rezultaty a. Okres realizacji zalecenia: czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 
Liczba słupów: 2 

c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępności dojścia do stołówki szkolnej dla OzN. 

3. Zapewnienie oznakowania zgodnego z wymogami MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2023 r. – marzec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba oznaczeń: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do stołówki szkolnej dla OzN. 
4. Zapewnienie przestrzeni manewrowej w miejscach strategicznych. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie przestrzeni manewrowej w stołówce szkolnej. 
5. Zastosowanie na istniejących meblach oznaczeń kontrastujących. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 18 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do stołówki szkolnej dla OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

1. Usunięcie progu w drzwiach. 
a. Demontaż progu w drzwiach – inne środki (własne). 

2. Kontrastowe oznaczenie słupów konstrukcyjnych, znajdujących się na trasie. 

a. Malowanie słupów – inne środki (własne). 
b. Zapewnienie oznakowania zgodnego z wymogami MDS - inne środki (własne). 
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działań/inwestycji c. Zakup tablic informacyjnych – inne środki (własne). 

3. Zapewnienie przestrzeni manewrowej w miejscach strategicznych. 
a. Rearanżacja pomieszczenia – działanie bezkosztowe. 

4. Zastosowanie na istniejących meblach oznaczeń kontrastujących. 

a. Oznaczenie kontrastowe mebli – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności stołówki szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność świetlicy szkolnej. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności świetlicy szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności świetlicy szkolnej: 
a. W pomieszczeniu posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń. 
b. Między płaszczyzną pionową a poziomą jest zapewniony kontrast barwny. 
c. Oświetlenie naturalne i sztuczne jest rozmieszczone równomiernie (nie ma miejsc ciemniejszych 

i jaśniejszych). W oknach zamontowane są rolety lub żaluzje umożliwiające ograniczenie dostępu 
promieni słonecznych. 

d. Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, a dojście do niego zapewniono wszystkim 
użytkownikom. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 



21 
 

 
 a. Pomiędzy meblami miejscami przejścia są węższe niż 90 cm. 

b. W miejscach strategicznych powierzchnia manewrowa nie spełnia wymogu MDS. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie odpowiedniej szerokości przejść pomiędzy meblami. 
2. Zapewnienie przestrzeni manewrowej w miejscach strategicznych. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Zapewnienie odpowiedniej szerokości przejść pomiędzy meblami. 
a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2023 r. – luty 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie wymaganej szerokości przejść pomiędzy meblami. 
2. Zapewnienie przestrzeni manewrowej w miejscach strategicznych. 

a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2023 r. – marzec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do świetlicy szkolnej dla OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

1. Zapewnienie odpowiedniej szerokości przejść pomiędzy meblami. 
a. Rearanżacja pomieszczenia – działanie bezkosztowe. 

2. Zapewnienie przestrzeni manewrowej w miejscach strategicznych. 
a. Rearanżacja pomieszczenia – działanie bezkosztowe. 
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działań/inwestycji  

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

Utrzymanie dostępności świetlicy szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

 
OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność biblioteki szkolnej. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności biblioteki szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności biblioteki szkolnej: 
a. W pomieszczeniu posadzki (wykładzina) są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń, zapewniono 

kontrast między płaszczyzną pionową a poziomą. 
b. Oświetlenie naturalne i sztuczne rozmieszczone jest równomiernie, w oknach zamontowano 

rolety. 
c. Dostęp do pomieszczenia zapewniono wszystkim użytkownikom. 

 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Pomieszczenie nie jest wyraźnie oznakowane. 
b. Szerokość przejść pomiędzy meblami oraz powierzchnia przestrzeni manewrowych nie jest zgodna 

z MDS. 
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Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

Brak rekomendacji. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

1. Utrzymanie dostępności biblioteki szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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zakończeniu 

wydatkowania grantu 

 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność pomieszczeń sanitarnych 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności pomieszczeń sanitarnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Szkoła nie spełnia wymogów poziomu podstawowego (obligatoryjnych i zalecanych) w zakresie 

dostępności pomieszczeń sanitarnych. 
b. Szkoła nie posiada pomieszczenia sanitarnego spełniającego wymogi MDS dla poziomu 

średniozaawansowanego, w tym pomieszczenia wymiarowego dla dzieci młodszych. 
c. Nie zapewniono na każdej kondygnacji minimum jednej toalety spełniającej standardy MDS 

minimum na poziomie podstawowym (w zakresie kryteriów obligatoryjnych i zalecanych). 
d. W pomieszczeniach sanitarnych (nie tylko przeznaczonych dla OzN) kontrastu kolorystycznego 

(min. 30% LRV) między wyposażeniem a tłem pomieszczenia. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie minimum jednego pomieszczenia sanitarnego w pełni zgodnego ze 

standardem MDS w zakresie wymogów obligatoryjnych. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

1. Zapewnienie minimum jednego pomieszczenia sanitarnego w pełni zgodnego ze standardem MDS w 
zakresie wymogów obligatoryjnych. 

a. Okres realizacji zalecenia: luty 2022 r. – kwiecień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
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czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

Liczba pomieszczeń: 1 
c. Rezultat: 

Zapewnienie pomieszczenia sanitarnego w pełni zgodnego ze standardem MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

1. Zapewnienie jednego pomieszczenia sanitarnego 
a. Doposażenie istniejącego pomieszczenia sanitarnego (zakup i montaż niezbędnego wyposażenia: 

misa WC z oprzyrządowaniem, umywalka, poręcze, dozowniki, lustra i inne). Modernizacja 
istniejącego pomieszczenia sanitarnego m. in. przeniesienie ścianek, wymiana płytek, wyróżnienie 
kolorystyczne wyposażenia, itp. – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie pomieszczenia sanitarnego zgodnego ze standardem w okresie trwałości 
projektu. 

ŚREDNI POZIOM DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność dojścia do obiektów oświatowych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności dojścia do obiektów oświatowych. 
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Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności dojścia do obiektów oświatowych: 
a. Zagospodarowanie terenu zapewnia możliwość podjechania pojazdów (osobowego i specjalnego) 

pod wejście. 
b. Trasa wolna od przeszkód jest tą samą trasą dla wszystkich użytkowników. 

 

2. Szkoła posiada następujące bariery w zakresie dostępności dojścia do obiektów oświatowych: 
a. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nie znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla OzN 

w liczbie wymaganej MDS. 
b. Nie zapewniono miejsca postojowego przeznaczonego dla busów, oznaczonego zgodnie z MDS. 
c. Przed wejściem do szkoły nie zorganizowano tzw. „miejsca czasowego postoju”. 
d. Nie zapewniono oddzielenia od strefy kołowej zgodnego z MDS ani systemu fakturowego 

w obrębie placu przedwejściowego. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego. 
2. Wytyczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla OzN zgodnego z MDS. 
3. Zaplanowanie komunikacji kołowej tak, aby zapewnić bezpieczne warunki do poruszania się uczniów – 

rekomendacja zalecana. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

1. Wytyczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla OzN zgodnych z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba miejsc parkingowych: 3 
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realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

c. Rezultat: 

Zapewnienie w sąsiedztwie działki szkolnej miejsc parkingowych dostępnych dla OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

 
działań/inwestycji 

1. Wytyczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla OzN zgodnych z MDS. 
a. Pomalowanie powierzchni miejsc postojowych przeznaczonych dla OzN i oznaczenie. 

(koszt usługi) – środki grant (2400 zł) 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie w sąsiedztwie działki szkolnej miejsc parkingowych dostępnych dla OzN zgodnie ze 
standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność wejść do budynku. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności wejść do budynku. 
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Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności wejść do budynku: 
a. W zakresie podkreślenia strefy wejściowej zastosowano zmianę bryły nad wejściem głównym. 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Wyjścia łączące budynek z terenami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci młodszych nie spełniają 

kryteriów dostępności. 

b. Brak balustrady na wysokości 110 cm, na schodach prowadzących do wejścia. 
c. Poręcz nie spełnia standardów MDS na poziomie średnim. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego. 
2. Dostosowanie wyjścia łączącego budynek z terenami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci młodszych. 
3. Dostosowanie przebudowanego wejścia do wymogów poziomu średniego. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Dostosowanie wyjścia łączącego budynek z terenami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci młodszych. 
a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                                   

Liczba wyjść: 1 

c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępności wyjścia z budynku głównego na tereny sportowe i rekreacyjne. 

2. Dostosowanie wejścia do wymogów poziomu średniego. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                          
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 Liczba wejść: 1 

c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępności wejścia do budynku głównego dla osób z OzN 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Dostosowanie wyjścia łączącego budynek z terenami sportowymi i rekreacyjnymi. 
a. Przebudowa i modernizacja schodów (wymiana płytek, prace remontowo-budowlane) - środki 

grant (1500 zł). 
b. Zakup i montaż poręczy – środki grant (1850 zł). 
c. Zakup i montaż faktury bezpieczeństwa – środki grant (2000 zł) 

 
2. Dostosowanie wejścia do wymogów poziomu średniego. 

a. Zakup i montaż balustrad – środki grant (4125 zł). 
b. Zakup i montaż poręczy – środki grant (2250 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności wyjścia z budynku na tereny sportowe i rekreacyjne zgodnie ze standardem 
w okresie trwałości projektu. 

2. Utrzymanie dostępności wejścia do budynku zgodnego ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność szatni. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

Wdrożenie standardów dostępności szatni. 
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realizacji  

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szatnia istniejąca w szkole jest, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia, jest jednak 
niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami. 
2. W szkole nie wyznaczono osobnego miejsca na wózki inwalidzkie czy inne sprzęty rehabilitacyjne, które 
mogą być udostępniane uczniom z niepełnosprawnościami na terenie szkoły. 
3. Uczniowie nie mają do dyspozycji szafek. 
4. Dostępność szatni głównej została opisana w obszarze architektonicznym na poziomie podstawowym 
w zadaniu – poprawa dostępności szatni. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Usytuowanie części wieszaków na poziomie nie wyższym niż 110 cm nad posadzką. 

2. Wyróżnienie kolorystyczne elementów wyposażenia, takich jak ławeczki czy wieszaki. 

3. Oznaczenie boksów szatniowych pismem wypukłym. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

1. Zakup i montaż szafek (28 szt. dla sześciu osób oraz 14 szt. dla czterech osób) 
a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                                

Liczba szafek: 42 szt. 

c. Rezultat: 
Zapewnienie OzN dostępu do szafek. 

2. Wyróżnienie kolorystyczne elementów wyposażenia – malowanie ścian. 
a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r. 
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- rezultaty b. Wskaźnik:                                      

Liczba pomalowanych szatni: 7 
c. Rezultat: 

Zapewnienie uwidocznienia wyposażenia szatni dla OzN. 

3. Oznaczenie boksów szatniowych pismem wypukłym – zakup i montaż tablic informacyjnych. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                                   

Liczba tablic informacyjnych: 14 
c. Rezultat: 

Zapewnienie oznakowania zgodnego z modelem MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Zakup i montaż szafek (28 szt. dla sześciu osób oraz 14 szt. dla czterech osób) – środki grant (83300 zł) 

2. Wyróżnienie kolorystyczne elementów wyposażenia – malowanie ścian – środki grant (2500 zł). 
3. Oznaczenie boksów szatniowych pismem wypukłym – zakup i montaż tablic informacyjnych – środki grant 

(650 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności szatni zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność komunikacji poziomej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności komunikacji poziomej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Ciągi komunikacyjne nie odpowiadają warunkom opisanym na poziomie podstawowym, w tym warunkom 
określonym jako rozwiązania zalecane na poziomie podstawowym. 

2. Wzdłuż korytarzy nie zamocowano poręczy zgodnych z MDS. 
3. Okna nie otwierają się na drogi komunikacji w sposób utrudniający poruszanie się użytkowników lub 

zmniejszający szerokość korytarza. 
4. Drzwi uchylają się pod kątem 180 o (w sposób nieutrudniający poruszania się użytkowników lub 

zmniejszający szerokość korytarza. 
5. Przedmioty takie jak grzejniki są częściowo „ukryte” w płaszczyźnie ścian lub zabudowane. 
6. Na korytarzach zapewniono rezerwę powierzchniową (np. w formie wnęk) do sytuowania wyposażanie 

typu: siedziska, szafki, stojaki na wystawę, sprzęty ortopedyczne. 
7. Wzdłuż ścian nie zamocowano cokołów zabezpieczających, umieszczonych do wysokości 40 cm nad 

poziomem posadzki. 
8. Narożniki, wystające elementy konstrukcyjne czy wysunięte ściany i parapety nie są zabezpieczone i 

oznaczone kontrastowym kolorem. 
9. Stosowana jest kolorystyka wyróżniająca kierunki poruszania się (strefę trasy wolnej od przeszkód). 
10. W obrębie korytarzy nie stosuje się informacji kierunkowej (ze strzałkami). Istotne pomieszczenia nie są 

oznakowane piktogramami. 
11. Sztuczne oświetlenie nie podkreśla kierunku przebiegu korytarza. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

1. Zapewnienie zgodności z warunkami opisanymi na poziomie podstawowym, w tym warunkami 
określonymi jako rozwiązania zalecane na poziomie podstawowym. 
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rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

2. Malowanie sufitów korytarzy po wymianie oświetlenia LED – brak w rekomendacjach, ale wynika to z 

konieczności wymiany oświetlenia. 

3. Zapewnienie lepszego kontrastu barwnego między klamkami a drzwiami. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Malowanie sufitów korytarzy po wymianie oświetlenia LED. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                        

Liczba kondygnacji: 2 

c. Rezultat: 
Oświetlenie komunikacji poziomej - LED zgodne z MDS. 

 

2. Zapewnienie kontrastu barwnego między klamkami a drzwiami. 
a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r.  – grudzień 2022 r.                           
b. Wskaźnik:                            

Liczba klamek: 70 

c. Rezultat: 
Dostosowanie ciągów komunikacji poziomej dla OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Malowanie sufitów korytarzy po wymianie oświetlenia LED. 

a. Malowanie sufitów (materiał i robocizna) – środki grant (37800 zł). 
 
2. Zapewnienie kontrastu barwnego między klamkami a drzwiami. 

a. Zakup i montaż klamek – środki grantu (2100 zł). 
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Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności komunikacji poziomej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność komunikacji pionowej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności komunikacji pionowej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Użytkownicy nie mają możliwości wyboru sposobu komunikacji między piętrami pomiędzy 

dźwigiem/podnośnikiem a schodami. 

Wnioski/zalecenia, 1. Dostosowanie szybu i montaż dźwigu osobowego. 
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rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

2. Zamieszczenie w przestrzeni komunikacyjnej wewnętrznej, jak i zewnętrznej informacji kierunkowej, 

wskazującej lokalizację urządzenia. 

3. Dostosowanie schodów do wymogów standardu średniego. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Dostosowanie szybu i montaż dźwigu osobowego. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r 
b. Wskaźnik:                          

Liczba urządzeń: 1 

c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępu wszystkim użytkownikom do każdej kondygnacji. 

 
2. Zamieszczenie w przestrzeni komunikacyjnej wewnętrznej, jak i zewnętrznej informacji kierunkowej, 

wskazującej lokalizację urządzenia. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r 
b. Wskaźnik:                       

Liczba tablic informacyjnych: 12 

c. Rezultat: 
Zapewnienie oznakowania windy, zgodnego z modelem MDS. 

 
3. Dostosowanie schodów do wymogów standardu średniego poprzez dostosowanie balustrad i 

zamontowanie poręczy zgodnie z wymogami MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r 
b. Wskaźnik:                  

Liczba klatek schodowych: 2 
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 c. Rezultat: 

Zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępu do kondygnacji. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Dostosowanie szybu i montaż dźwigu osobowego. 

a. Dostosowanie szybu windowego (prace remontowo-budowlane) – środki grantu (32000 zł). 
b. Zakup i montaż windy – środki grantu (141500 zł). 
c. Dostosowanie pomieszczenia na maszynownię – środki grantu (5700 zł). 
d. Adaptacja części budynku na potrzeby montażu dźwigu osobowego (projekt) – środki grantu (5000 

zł). 
e. Odbiór windy przez Urząd Dozoru Technicznego – środki grantu (600 zł). 

 
2. Zamieszczenie w przestrzeni komunikacyjnej wewnętrznej, jak i zewnętrznej informacji kierunkowej, 

wskazującej lokalizację urządzenia. 

a. Zakup i montaż tablic informacyjnych – środki grantu (600 zł). 

 
3. Dostosowanie schodów do wymogów standardu średniego. 

a. Zakup i montaż poręczy – środki grantu (35150 zł). 
b. Zakup i montaż faktury bezpieczeństwa – środki grantu (3200 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

1. Utrzymanie dostępności komunikacji pionowej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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wydatkowania grantu  

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność sal lekcyjnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności sal lekcyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności sal lekcyjnych 
a. Sale lekcyjne częściowo odpowiadają warunkom określonym na poziomie podstawowym, w tym 

warunkom określonym na poziomie podstawowym, jako zalecane rozwiązania. 
b. Sale lekcyjne dla młodszych dzieci podzielone są na wyraźne strefy: do nauki, do zabawy, do 

wypoczynku lub izolacji. W czasie audytu, ze względu na stan epidemii część wyposażenia sal 
usunięto. 

c. W obrębie części sal zaaranżowana jest przestrzeń, umożliwiająca wyciszenie się ucznia. 
d. Zalecana w MDS powierzchnia sal jest w większości przypadków spełniona. W części pomieszczeń 

wymagana jest reorganizacja. 
 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Spełnienie wymagań określonych w standardzie przez wymagane minimum 25% sal lekcyjnych. 
b. Przestrzeń wyciszenia się ucznia wymaga doposażenia. 
c. Nie zastosowano podkreślenia kolorem usytuowania: drzwi, części mebli i urządzeń. 
d. W części sal stosowane są kontrasty kolorystyczne między ścianą a posadzką. 
e. Meble częściowo wyróżniają się barwą na tle otoczenia, a te stojące w obszarach ruchu nie mają 

zaokrąglonych narożników 
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 f. W większości sal, ze względu na liczebność oddziałów, nie istnieje możliwość zapewnienia przejścia 

o szerokości min. 120 cm. 
g. W obrębie sal nie zapewnia się pomieszczenia lub strefy do pracy indywidualnej (strefa ciszy). 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Spełnienie wymagań określonych w standardzie przez wymagane minimum 25% sal lekcyjnych. 

2. Uzupełnienie wyposażenia „safe space” dla lepszego zabezpieczenia intymności korzystającego z nich 

ucznia. 

3. Aranżacja sal zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkowników – zakup poduch, miękkich siedzisk. 

4. Podkreślenie kolorem usytuowania: drzwi, części mebli i urządzeń. 

5. Zapewnienie kontrastu kolorystycznego między ścianą a posadzką w salach, które nie spełniają 

standardu w tym zakresie. 

6. Zapewnienie odróżniających się barwą na tle otoczenia mebli, zapewnienie mebli z zaokrąglonymi 

narożnikami w strefach ruchu. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Spełnienie wymagań określonych w standardzie przez wymagane minimum 25% sal lekcyjnych. Właściwe 

rozmieszczenie włączników świateł i kontaktów. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – grudzień 2022 r 
b. Wskaźnik:                                    

Liczba włączników: 8 

Liczba gniazd: 24 

Liczba rolet: 52 

c. Rezultaty: 
Zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępu do włączników i kontaktów. 

Zapewnienie możliwości regulacji światła dziennego. 

2. Uzupełnienie wyposażenia „safe space” dla lepszego zabezpieczenia intymności korzystającego z nich 

ucznia – zakup namiotu. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r. 
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 b. Wskaźnik:                             

Liczba sal: 5 

c. Rezultat: 
Zapewnienie przestrzeni umożliwiającej wyciszenie się ucznia. 

 
3. Aranżacja sal zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkowników. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 5 

c. Rezultat: 
Dostosowanie przestrzeni do potrzeb użytkowników. 

 
4. Podkreślenie kolorem usytuowania: drzwi, części mebli i urządzeń oraz podkreślenie kolorem kontrastu 

między ścianą a posadzką. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                    

Liczba sal: 5 

c. Rezultat: 
Podkreślenie kolorem usytuowania drzwi, części mebli i urządzeń. 

5. Zapewnienie odróżniających się barwą na tle otoczenia mebli, zapewnienie mebli z zaokrąglonymi 

narożnikami w strefach ruchu. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                                  

Liczba sal: 5 

c. Rezultat: 
Zapewnienie wyposażenia sal zgodnego z MDS. 
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6. Zapewnienie stolików z regulacją wysokości i zaokrąglonymi narożnikami. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                       

Liczba sal: 5 

c. Rezultat: 
Zapewnienie wyposażenia sal zgodnego z MDS. 

 
7. Zapewnienie krzeseł z regulacją wysokości. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                            

Liczba sal: 5 

c. Rezultat: 
Zapewnienie wyposażenia sal zgodnego z MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

 
działań/inwestycji 

1. Spełnienie wymagań określonych w standardzie przez wymagane minimum 25% sal lekcyjnych. 

a. Zakup i montaż włączników (materiał i robocizna) – środki grant (400 zł) 
b. Zakup i montaż kontaktów (materiał i robocizna) – środki grant (1200 zł) 
c. Zakup i montaż rolet (materiał i robocizna) – środki grant (8840 zł) 

 
2. Uzupełnienie wyposażenia „safe space” dla lepszego zabezpieczenia intymności korzystającego z nich 

ucznia. 

a. Zakup namiotu – środki grant (1000 zł). 
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 3. Aranżacja sal zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkowników. 

a. Rearanżacja sal – działanie bezkosztowe. 
 

4. Podkreślenie kolorem usytuowania: drzwi, części mebli i urządzeń oraz zapewnienie kontrastu 
kolorystycznego między ścianą a posadzką. 

a. Malowanie (materiał) – środki grant (3000 zł). 
 

5. Zapewnienie odróżniających się barwą na tle otoczenia mebli, zapewnienie mebli z zaokrąglonymi 

narożnikami w strefach ruchu. 

a. Zakup mebli – środki grant (25000 zł). 
b. Zakup stolików z regulacją wysokości i zaokrąglonymi narożnikami – środki grant (16400 zł). 
c. Zakup krzeseł z regulacją wysokości – środki grant (22000 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności sal zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność sal sportowych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

Wdrożenie standardów dostępności sal sportowych. 
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realizacji  

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Sala sportowa pozbawiona jest trybun. 
b. W obrębie strefy sportowej nie zapewniono dostępnego dla OzN węzła szatniowo-sanitarnego, 

miejsca do przebierania i przechowywania ubrań. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie przy sali sportowej dostępnego dla OZN, doposażonego w prysznic i miejsce do 
przechowywania ubrań, węzła szatniowo - sanitarnego. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

1. Zapewnienie przy sali sportowej dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 

doposażonego w prysznic, węzła szatniowo- sanitarnego. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r. 
b. Wskaźnik:                            

Liczba pomieszczeń szatniowo- sanitarnych: 1 

c. Rezultat: 
Zapewnienie dla OzN doposażonego w prysznic węzła szatniowo- sanitarnego. 
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- rezultaty  

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Zapewnienie przy sali sportowej dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, doposażonego 
w prysznic, węzła szatniowo- sanitarnego. 

a. Usługa hydrauliczna (przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup wyposażenia i montaż) – 
środki grant (13000 zł). 

b. Prace remontowo-budowlane (wyburzenie ścian, ułożenie płytek, malowanie, zakup i ułożenie 
płytek i inne) – środki grant (18500 zł), 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności sali sportowej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
2. Utrzymanie i udostępnianie węzła szatniowo-sanitarnego osobom z niepełnosprawnością ruchową 

zgodnego ze standardem w okresie trwałości projektu 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność sal rewalidacyjnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności sal rewalidacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności sal rewalidacyjnych: 
a. Pomieszczenia spełniają wymiary określone w standardzie. 
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i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. W szkole nie ma pomieszczeń skierowanych sricte na potrzeby uczniów z daną 

niepełnosprawnością. 
b. W gabinetach nie zastosowano ścian i sufitów z materiałów dźwiękochłonnych. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Kontynuowanie realizowanych działań. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

 

Katalog wydatków  
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niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności sali rewalidacyjnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność świetlicy szkolnej 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności świetlicy szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

1. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. W pomieszczeniu nie zapewniono miejsca wyciszenia. 
b. W świetlicy nie wydzielono stref do nauki i zabawy. 
c. Przy świetlicy nie ma pomieszczenia sanitarnego. 
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przeprowadzonej 

 
autodiagnozy 

 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie w pomieszczeniu miejsca wyciszenia. 
2. Zapewnienie przy świetlicy pomieszczenia sanitarnego. 
3. Podział pomieszczenia na strefy: do nauki i do zabawy. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Wyznaczenie w świetlicy miejsca wyciszenia. 
a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r – grudzień 2022 r 
b. Wskaźniki:                         

Liczba miejsc wyciszenia: 1 

c. Rezultat: 
Zapewnienie w świetlicy miejsca wyciszenia. 

 
2. Przebudowa pomieszczenia przy świetlicy na pomieszczenie sanitarne. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r 
b. Wskaźniki:                             

Liczba pomieszczeń: 1 

c. Rezultat: 
Zapewnienie przy świetlicy pomieszczenia sanitarnego. 
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3. Przebudowa pomieszczenia: 
a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r 

b. Wskaźniki:               

Liczba pomieszczeń: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie w świetlicy stref: do nauki i do zabawy. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

1. Zapewnienie w świetlicy miejsca wyciszenia. 
a. Zakup wyposażenia (namiot, pufy, materace i inne) – środki grant (3000 zł). 

realizacji planowanych 

 
działań/inwestycji 

2. Przebudowa pomieszczenia przy świetlicy na pomieszczenie sanitarne. 
a. Dostosowanie pomieszczenia (materiał, usługi remontowo – budowlane) – środki grant (4000 zł). 
b. Zakup i montaż wyposażenia sanitarnego (uchwyty, misa WC, umywalka i inne) - środki grant 

(6000 zł). 

 
3. Przebudowa pomieszczenia: 

a. Usługi remontowo budowlane (wyburzenie ściany, malowanie, tynkowanie i inne) – środki grant 
(9000 zł). 

b. Wymiana wykładziny (demontaż, utylizacja, ułożenie nowej i inne) – środki grant (12500 zł). 

Opis trwałości 1. Utrzymanie dostępności świetlicy szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
2. Utrzymanie i udostępnianie pomieszczenia sanitarnego, zgodnie ze standardem w okresie trwałości 

projektu. 
działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 
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wydatkowania grantu  

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność biblioteki szkolnej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności biblioteki szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności biblioteki szkolnej: 
a. Zapewnia się wsparcie ze strony personelu w dostępie do książek usytuowanych na wysokości 

powyżej 140 cm. 
b. Książki są częściowo usytuowane na wysokości od 40 do 140 cm. 

 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Nie zapewniono dostępu do regałów z książkami wszystkim użytkownikom – przejście do regałów 

prowadzi przez przewężenie (68 cm). 
b. Przejścia między regałami są węższe niż 150 cm (98 cm). 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego (obligatoryjnych i zalecanych). Oznakowanie 
pomieszczenia w sposób zgodny z MDS. 

2. Zapewnienie dostępu do regałów z książkami wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich 

niepełnosprawności. 
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audytu 

dostępności 

 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Zapewnienie dostępu do regałów z książkami wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich 

niepełnosprawności. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba pomieszczeń: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępu do regałów z książkami wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich 

niepełnosprawności. 

 
2. Oznakowanie pomieszczenia w sposób zgodny z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba pomieszczeń: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności biblioteki dla wszystkich uczniów. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

1. Zapewnienie dostępu do regałów z książkami. 

a. Rearanżacja pomieszczenia – działanie bezkosztowe. 

 
2. Oznakowanie pomieszczenia w sposób zgodny z MDS – działanie bezkosztowe. 
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działań/inwestycji  

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności biblioteki szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność pomieszczeń sanitarnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności pomieszczeń sanitarnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Nie zapewniono na każdej kondygnacji minimum jednej toalety spełniającej standardy MDS 

minimum na poziomie podstawowym (w zakresie kryteriów obligatoryjnych i zalecanych). 
 

2. W pomieszczeniach sanitarnych (nie tylko przeznaczonych dla OzN) nie zapewniono właściwego kontrastu 
kolorystycznego (min. 30% LRV) między wyposażeniem a tłem pomieszczenia. 
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Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego (obligatoryjnych i zalecanych) w zakresie dostępności 
pomieszczeń sanitarnych. 

2. Zapewnienie na każdej kondygnacji minimum jednej toalety spełniającej standardy MDS minimum na 

poziomie podstawowym (w zakresie kryteriów obligatoryjnych i zalecanych). 

3. Zapewnienie w pomieszczeniach sanitarnych (nie tylko przeznaczonych dla OzN) kontrastu 

kolorystycznego (min. 30% LRV) między wyposażeniem a tłem pomieszczenia. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Dostosowanie toalety do wymagań modelu MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik:              

Liczba pomieszczeń: 1 

Rezultat: 

c. Zapewnienie na każdej kondygnacji jednej toalety spełniającej standardy MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Dostosowanie toalety do wymagań modelu MDS. 

a. Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia (misa WC z oprzyrządowaniem, umywalka, poręcze, 
dozowniki, lustra i inne) – środki grant (7000 zł). 

b. Przeniesienie ścianek – środki grant (5200 zł). 
c. Prace remontowo-budowlane (wymiana płytek, malowanie i inne) – środki grant (7000 zł). 
d. Zakup farby do wyróżnienia wyposażenia – środki grant (400 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

1. Utrzymanie i udostępnianie toalety, zgodnej ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

 
wydatkowania grantu 

 

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR Dostępność otoczenia obiektów oświatowych – tereny sportowe i rekreacyjne 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności otoczenia obiektów oświatowych – terenów sportowych i 

rekreacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępność i otoczenia obiektów oświatowych – terenów sportowych 
i rekreacyjnych: 

a. Tereny zewnętrzne są częściowo dostosowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi 
potrzebami mogły korzystać z urządzeń i boisk w sposób zapewniający im uczestnictwo bierne 
i czynne w zawodach sportowych. 

b. Do przestrzeni sportowych i rekreacyjnych doprowadzone są utwardzone ścieżki, które wykonane 
są z nawierzchni umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, nie są one wolne 
od przeszkód. 

 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
a. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły uwzględnia zasadniczo dostępność do istotnych 

elementów działki, tj. terenów sportowych czy rekreacyjnych wszystkim uczniom, jednakże 
wymaga drobnych modyfikacji w zakresie krawężników pojawiających się w poprzek chodnika 
prowadzącego do terenów sportowych. 
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 b. Szkoła nie spełnia minimalnego odsetku urządzeń na placu zabaw dla dzieci młodszych 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, w tym osób poruszających 
się na wózkach. 

c. Plac zabaw posiada powierzchnię znacznie utrudniającą korzystanie z niego osobom na wózkach 
(piasek). 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie na placu zabaw urządzeń dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu 

ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

2. Dostosowanie i zniwelowanie barier w ciągach pieszych i dostępie do placu zabaw i urządzeń. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Doposażenie placu zabaw w urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu 

ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 – grudzień 2022 r 

b. Wskaźnik:                               

Liczba urządzeń: 7 

c. Rezultat: 

Zapewnienie urządzeń na placu zabaw dostępnych dla OzN. 

 
2. Dostosowanie i zniwelowanie barier w ciągach pieszych i dostępie do placu zabaw i urządzeń. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r – wrzesień 2022 r 
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 b. Wskaźnik:                               

Liczba ciągów pieszych: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępu do placu zabaw i urządzeń. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Doposażenie placu zabaw w urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu 

ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

a. Zakup urządzeń (m. in.: karuzela integracyjna, huśtawka bocianie gniazdo, tablica cymbałki, tablica 

Braila, piaskownica integracyjna i inne) – środki grant (12000 zł). 

 
2. Dostosowanie i zniwelowanie barier w ciągach pieszych i dostępie do placu zabaw i urządzeń. 

a. Wykonanie ciągu pieszego (zakup materiałów: kostka, krawężniki i inne, koszty robocizny – środki 

grant (38000 zł). 

b. Zniwelowanie krawężnika w ciągu pieszy (zakup materiałów i robocizna) – środki grant (1500 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności otoczenia obiektów oświatowych – terenów sportowych i rekreacyjnych zgodnie 
ze standardem w okresie trwałości projektu. 

2. Utrzymanie i udostępnianie terenów sportowych i rekreacyjnych zgodnie ze standardem w okresie 
trwałości projektu. 

PODSTAWOWY POZIOM DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY 
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OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność wyposażenia sal lekcyjnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności wyposażenia sal lekcyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności wyposażenia sal lekcyjnych: 

a. Meble w salach lekcyjnych zgodne są z normą PN-EN 1729-1. W części sal zapewniono meble 

regulowane w zakresie wysokości krzesła i stolika. 

b. Sale wyposażone są w meble służące do przechowywania pomocy dydaktycznych zgodne z MDS. 

c. Zapewniona jest dostępność wyposażenia adekwatnego do potrzeb oraz środków nietrwałych, 

służących do realizacji procesu dydaktycznego, zakładającego zastosowanie zróżnicowanych 

rozwiązań wspierających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, jednak może ono wymagać 

uzupełnienia zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. W żadnej z sal nie ma stanowiska regulowanego, zgodnego z MDS. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

1. Spełnienie standardu w minimum 10% sal lekcyjnych, zlokalizowanych na kondygnacji dostępnej. 

2. Uzupełnienie wyposażenia sal w stanowiska regulowane, zgodne z MDS. 

3. Uzupełnienie wyposażenia i drobnych pomocy dydaktycznych służących do realizacji indywidualnych 

potrzeb – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
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audytu 

dostępności 

 

Efekty 1. Wyposażenie sali lekcyjnej w stanowisko regulowane, zgodne z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2023 r. – czerwiec 2023 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie w sali lekcyjnej stanowiska pracy regulowanego dla OzN, zgodnie z MDS. 

 
2. Uzupełnienie wyposażenia i drobnych pomocy dydaktycznych służących do realizacji indywidualnych 

potrzeb – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba pomocy/ wyposażenia: 5 

c. Rezultat: 

Zapewnienie wyposażenia i drobnych pomocy dydaktycznych służących do realizacji 

indywidualnych potrzeb. 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

Katalog wydatków 1. Wyposażenie sali w stanowisko regulowane, zgodne z MDS. 

a. Zakup stolika z regulacją wysokości i kąta nachylenia – inne środki (własne). 

 
2. Uzupełnienie wyposażenia i drobnych pomocy dydaktycznych służących do realizacji indywidualnych 

potrzeb – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 
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 a. Zakup wyposażenia/ pomocy dydaktycznych (lampka i inne uniwersalne pomoce dydaktyczne) - 

inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie uczniom sali lekcyjnej zgodnej ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność ciągów komunikacyjnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności ciągów komunikacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności ciągów komunikacyjnych: 

a. Na terenie całego budynku stosowane są rozwiązania o charakterze informacyjnym, pozwalające 

uczniom odnaleźć się w przestrzeni szkolnej. 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 
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podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

a. Numeracja i opisy pomieszczeń nie są w całej placówce czytelne wzrokowo i dotykowo. 

b. Oznaczenia wizualne wymagają uzupełnienia o AAC. 

c. Rozmieszczenie oznaczeń nie jest w pełni zgodne z MDS. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1.  Wprowadzenie oznaczeń dotykowych i wzrokowych (np. wypukłych lub w Braille’a) w zakresie numeracji 

i opisów pomieszczeń, w tym AAC. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Wprowadzenie oznaczeń dotykowych i wzrokowych (np. wypukłych lub w Braille’a) w zakresie numeracji 

i opisów pomieszczeń, w tym AAC zgodnie z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2023 r. – marzec 2023 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba tablic informacyjnych: 70 

c. Rezultat: 

Zapewnienie OzN czytelnej informacji zgodnie z MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

1. Wprowadzenie oznaczeń dotykowych i wzrokowych (np. wypukłych lub w brajlu) w zakresie numeracji 

i opisów pomieszczeń, w tym AAC zgodnie z MDS. 

a. Zakup oznaczeń dotykowych i wzrokowych w zakresie numeracji i opisów pomieszczeń – inne 

środki (własne). 
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działań/inwestycji b. Zakup i montaż tablic informacyjnych – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności ciągów komunikacyjnych zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność pomieszczeń świetlicowych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności świetlicy szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności świetlicy szkolnej: 

a. Świetlica posiada podziału na strefy i przestrzeń dedykowaną, gdzie można prowadzić zajęcia 

wymagające ciszy oraz zapewniające ciszę do indywidualnej aktywności uczniów. 

b. Świetlica zlokalizowana jest na dostępnym poziomie. 

c. Krzesła i stoły dopasowane są do wzrostu uczniów i spełniają parametry opisane w obowiązującej 

aktualnie normie PN-EN 1729-1. 

d. Pomieszczenie wyposażone jest w meble służące do przechowywania pomocy 



60 
 

 
 dydaktycznych, zgodne z MDS. 

e. W świetlicy zapewniona jest dostępność wyposażenia adekwatnego do potrzeb 

oraz środków nietrwałych służących do zapewnienia opieki, zakładając 

zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań wspierających specjalne potrzeby 

uczniów. 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Nie zapewniono minimum jednego stanowiska pracy z możliwością regulacji, 

spełniającego wymogi MDS. 

b. Uzupełnienie wyposażenia służącego do zapewnienia opieki – zgodnie z bieżącymi 

potrzebami. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie minimum jednego stanowiska pracy z możliwością regulacji, spełniającej 

wymogi MDS oraz odpowiedniej przestrzeni manewrowej przy nim. 

2. Uzupełnienie wyposażenia służącego do zapewnienia opieki - zgodnie z bieżącymi 

potrzebami. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

1. Wyposażenie świetlicy w stanowisko pracy z możliwością regulacji, spełniającego wymogi 

MDS oraz odpowiedniej przestrzeni manewrowej przy nim. 

a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 
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realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

Liczba stanowisk: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dla OzN stanowiska pracy zgodnego z wymogami z MDS. 

- rezultaty  

 2. Uzupełnienie wyposażenia służącego do zapewnienia opieki – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

 a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba wyposażenia: 10 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do świetlicy szkolnej dla OzN zgodnie z MDS. 

Katalog wydatków 1. Wyposażenie świetlicy w stanowisko pracy z możliwością regulacji. 

a. Zakup stolika z regulacją wysokości i kąta nachylenia – inne środki (własne). 

 
2. Uzupełnienie wyposażenia służącego do zapewnienia opieki – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

a. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (gry, zabawki i inne) – inne środki (własne). 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

działań/inwestycji 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności świetlicy szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność stołówki szkolnej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności stołówki szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności stołówki szkolnej 

a. Szkoła posiada stołówkę zlokalizowaną na poziomie dostępnym. 

b. W stołówce zapewnione i dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów są miejsca 

spożywania posiłków. Krzesła i stoły dopasowane są do wzrostu uczniów, spełniają parametry 

opisane w obowiązującej aktualnie normie PN-EN 1729-1. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Stołówka nie posiada stanowiska wyposażonego w krzesło z regulacją wysokości oraz stół 

posiadający możliwość regulacji wysokości blatu. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

1. Doposażenie stołówki w stanowisko wyposażone w krzesło z regulacją wysokości oraz stół 

posiadający możliwość regulacji wysokości blatu. 
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audytu 

dostępności 

 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Doposażenie stołówki w stanowisko wyposażone w krzesło z regulacją wysokości oraz stół 

posiadający możliwość regulacji wysokości blatu. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie możliwości spożywania posiłków przez OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Zapewnienie minimum jednego stanowiska pracy z możliwością regulacji, spełniającego 

wymogi MDS oraz odpowiedniej przestrzeni manewrowej przy nim. 

a. Zakup stolika i krzesełka z regulacją wysokości – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie stołówki szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność biblioteki szkolnej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie dostępności biblioteki szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności biblioteki szkolnej: 

a. Lektury szkolne oraz wybrane książki, dostępne są także w formacie e-booka/ audiobooka. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Pomieszczenie nie posiada stanowiska pracy personelu biblioteki zgodnego ze standardem MDS 

(brak wysunięcia blatu i przestrzeni manewrowej) oraz stanowiska pracy dla ucznia zgodnego ze 

standardem. 

b. Stanowiska pracy dla uczniów nie posiadają oświetlenia punktowego. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Doposażenie biblioteki w stanowisko pracy zgodne z MDS/modyfikacja istniejącego stanowiska. 

2. Zapewnienie przestrzeni manewrowej. 

3. Zapewnienie minimum jednego stanowiska pracy wyposażonego w krzesło z regulacją wysokości oraz 

stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. 

4. Wyposażenie stanowisk pracy w oświetlenie punktowe. 

5. Doposażenie biblioteki w lektury szkolne oraz wybrane książki w formacie e-booka/audiobooka 

(fakultatywnie). 

Efekty 1. Doposażenie biblioteki w stanowisko pracy zgodne z MDS. 
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działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – listopad 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do biblioteki szkolnej dla OzN. 

 
2. Zapewnienie przestrzeni manewrowej - rearanżacja pomieszczenia. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – listopad 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności w bibliotece szkolnej dla OzN. 

 
3. Doposażenie biblioteki w stanowisko pracy wyposażone w krzesło z regulacją wysokości oraz stół 

posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – listopad 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie stanowiska pracy dla OzN zgodnego z MDS. 

 
4. Wyposażenie stanowisk pracy w oświetlenie punktowe. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – listopad 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 1 
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 c. Rezultat: 

Zapewnienie stanowiska pracy dla OzN zgodnego z MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Doposażenie biblioteki w stanowisko pracy zgodne z MDS. 

a. Zakup i montaż biurka – inne środki (własne). 

 
2. Zapewnienie przestrzeni manewrowej. 

a. Rearanżacja pomieszczenia – działanie bezkosztowe. 

 
3. Doposażenie w stanowisko pracy wyposażone w krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający 

możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. 

a. Zakup stołu i krzesła – inne środki (własne). 

 
4. Wyposażenie stanowisk pracy w oświetlenie punktowe. 

a. Zakup oświetlenia punktowego (lampka) – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności biblioteki szkolnej zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 
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PODOBSZAR Dostępność gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

Brak gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnego z wymogami MDS. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

1. Zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnego z wymogami MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r. 

b. Wskaźnik: 
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czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

Liczba pomieszczeń: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Dostosowanie i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

a. Dostosowanie pomieszczenia (prace remontowe) – inne środki (własne). 

b. Zakup wyposażenia (kozetka z regulowaną wysokością, stół z regulacją wysokości i kąta nachylenia, 

krzesło z regulacją wysokości, waga i inne) – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zgodnego ze standardem w okresie trwałości 

projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność gabinetów specjalistycznych/sal rewalidacyjnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

Wdrożenie dostępności gabinetów specjalistycznych. 
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realizacji  

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności gabinetów specjalistycznych: 

a. W szkole zapewniona jest przestrzeń do prowadzenia wsparcia w ramach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć, organizowanych ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, wyposażona w stanowiska 

dostosowane do pracy indywidualnej z uczniem oraz do pracy w małej grupie. 

b. W w/w pomieszczeniach znajdują się meble służące do przechowywania pomocy dydaktycznych 

zgodne z wymogami MDS. 

c. Kadra ma zapewniony dostęp do wyposażenia i pomocy pozwalającego prowadzić wsparcie 

wynikające ze zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, jednakże może on wymagać uzupełnienia 

zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. W w/w pomieszczeniach brak jest minimum jednego stanowiska dla ucznia z regulacją wysokości 

wyposażenia oraz oświetleniem punktowym. 

b. Nie została wyznaczona przestrzeń „wolna” do pracy z uczniem w pozycji innej niż praca przy 

biurku, czyli miejsce do pracy na poziomie podłogi (niezbędne wyposażenie, np.: wykładzina 

dywanowa lub dywan, materace, poduchy lub pufy). 

c. W gabinetach specjalistycznych/sali rewalidacyjnej nie wyznaczono kącików wyciszenia. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

1. Doposażenie gabinetów specjalistycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

2. Zapewnienie przestrzeni wolnej do pracy poza stolikiem. 

3. Doposażenie gabinetów specjalistycznych w stanowisko regulowane, zgodne z MDS. 

4. Wydzielić w gabinetach specjalistycznych kącik wyciszenia. 
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przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Doposażenie gabinetów specjalistycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. – maj 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba gabinetów: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do gabinetów specjalistycznych w pełni zgodnych ze standardem MDS. 

 
2. Zapewnienie przestrzeni wolnej do pracy poza stolikiem. 

a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. – maj 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba gabinetów: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie przestrzeni do pracy poza stolikiem, zgodne z MDS. 

 
3. Doposażenie gabinetów specjalistycznych w stanowisko regulowane, zgodne z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. – maj 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie stanowiska pracy dla OzN zgodnego z MDS. 
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 3. Doposażenie gabinetów specjalistycznych w kąciki wycieszenia. 

a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. – maj 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba kącików: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie kącika wyciszenia zgodnego z MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Doposażenie gabinetów specjalistycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

a. Zakup wyposażenia (oprogramowanie, baterie testowe, pomoce dydaktyczne) – inne środki 

(własne). 

 
2. Zapewnienie przestrzeni wolnej do pracy poza stolikiem. 

a. Zamiana i rearanżacja sal – inne środki (własne). 

 
3. Doposażenie gabinetu specjalistycznego w stanowisko regulowane, zgodne z MDS. 

a. Zakup stołu i krzesła – inne środki (własne). 

 
4. Doposażenie gabinetu specjalistycznego w kącik wyciszenia. 

a. Zakup kotary, materacu i innych zgodnie z potrzebami – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

1. Utrzymanie i udostępnianie gabinetu specjalistycznego zgodnego ze standardem w okresie trwałości 

projektu. 
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zakończeniu 

 
wydatkowania grantu 

 

 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność przestrzeni wyciszenia. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie dostępności przestrzeni wyciszenia. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

Szkoła posiada następujące bariery: 

1. Miejsca wyciszenia, służące bezpiecznemu opanowaniu ataku agresji oraz uspokojeniu się, mieszczące 

się w obrębie sal lekcyjnych wymagają doposażenia dla zachowania zgodności z MDS (np. namioty, 

kotary). 

2. W szkole nie wyznaczono pomieszczenia przeznaczonego do wyciszenia. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

1. Wyznaczenie pomieszczenia – miejsca wyciszenia, zgodnego z MDS. Miejsce to może być współdzielone 
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rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

(np. gabinet specjalistyczny). 

2. Doposażenie kącików wyciszenia w klasach w sprzęt umożliwiający odgrodzenie się od reszty 

pomieszczenia (np. namioty, kotary etc.) 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Wyznaczenie pomieszczenia – miejsca wyciszenia, zgodnego z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba kącików: 1 

c. Rezultat 

Zapewnienie dostępności do miejsca wyciszenia dla OzN. 

 
2. Doposażenie kącików wyciszenia w klasie w sprzęt umożliwiający odgrodzenie się od reszty pomieszczenia 

(np. namioty, kotary etc.) 

a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba kącików: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępności do kącików wyciszenia dla OzN. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

1. Wyznaczenie pomieszczenia – miejsca wyciszenia w gabinecie specjalistycznym, zgodnego z MDS . 

a. Zakup wyposażenia (namiot i inne) – inne środki (własne). 

 
2. Doposażenie kącików wyciszenia w klasie w sprzęt umożliwiający odgrodzenie się od reszty pomieszczenia 
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działań/inwestycji (np. namioty, kotary etc.) 

a. Zakup wyposażenia (kotary i inne) – inne środki (własne). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie kącika i miejsca wyciszenia zgodnego ze standardem w okresie trwałości 

projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

1. Szkoła częściowo spełnia standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji: 

a. Kadra szkoły zaznajomiona jest z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ewakuacji. 

b. Szkoła posiada oznakowanie dróg i wyjść przeciwpożarowych. 

c. W szkole organizuje się cyklicznie próbną ewakuację obiektów, co najmniej jeden raz w roku. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wdrożona w szkole częściowo uwzględnia specjalne 
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przeprowadzonej 

 
autodiagnozy 

potrzeby wynikające z niepełnosprawności oraz sposób reagowania i działania. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Dostosowanie instrukcji do potrzeb osób posiadających zróżnicowane niepełnosprawności. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Dostosowanie instrukcji do potrzeb osób posiadających zróżnicowane niepełnosprawności. 

a. Okres realizacji zalecenia: listopad 2021 r. – grudzień 2021 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba instrukcji: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dokumentacji zgodnej z MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Dostosowanie instrukcji do potrzeb osób posiadających zróżnicowane niepełnosprawności. 

a. Aktualizacji instrukcji PPOŻ i ewakuacji – inne środki (własne). 
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Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dokumentacji PPOŻ i ewakuacji zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

ŚREDNI POZIOM DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność wyposażenia sal lekcyjnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności wyposażenia sal lekcyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności wyposażenia sal lekcyjnych: 

a. W wyposażeniu sal znajdują się sprzęty komputerowe (komputer stacjonarny lub laptop) wraz 

z oprogramowaniem oraz niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi, m.in. dla zapewnienia 

wsparcia wizualnego, komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz dostosowania formy 

i treści. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Szkoła nie posiada 25% stanowisk pracy regulowanych i o spełniającym standardy MDS blacie. 
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autodiagnozy b. Nie są stosowane produkty wyciszające hałas powodowany poruszaniem krzesłami. 

c. Nie zapewniono tablic o regulowanej wysokości. 

d. W salach nie stosuje się oświetlenia LED (lub inne o porównywalnych lub lepszych parametrach i 

właściwościach), umożliwiającego regulację natężenia i liczby źródeł światła. 

e. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnej i nie umożliwia jej zastosowania. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego i średniego w 25% sal lekcyjnych. 

2. Uzupełnienie sal w pętle indukcyjne lub zapewnienie w szkole przenośnej pętli indukcyjnej/systemu 

FM. 

3. Zapewnienie w salach tablic o regulowanej wysokości. 

4. Zapewnienie oświetlenia LED (lub o porównywalnych parametrach) z możliwością regulacji. 

5. Doposażenie sal w wyposażenie i drobne pomoce umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb – 

zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

6. Zastosowanie na krzesełkach materiałów wyciszających. 

audytu 

dostępności 

Efekty 1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego i średniego w 25% sal lekcyjnych przez 25% stanowisk 

pracy regulowanych. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 5 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie wyposażenia sal, zgodnie z MDS. 
 
2. Wyposażenie sal w pętle indukcyjne lub zapewnienie w szkole przenośnej pętli indukcyjnej/systemu FM, 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 
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 Liczba urządzeń: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie technicznej formy wsparcia np. osób słabosłyszących, zgodnie z MDS. 

 
3. Zamontowanie w salach tablic o regulowanej wysokości. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba tablic: 5 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępu do tablicy, wszystkim użytkownikom, zgodnie z MDS. 

 
4. Zapewnienie oświetlenia LED. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba lamp: 80 

c. Rezultat: 

Zapewnienie oświetlenia sal lekcyjnych zgodnie z MDS. 

 
5. Doposażenie sal w wyposażenie i drobne pomoce umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb – 

zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 5 
c. Rezultaty: 

Zapewnienie realizacji indywidualnych potrzeb, zgodnie z MDS. 
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 6. Zastosowanie na krzesłach materiałów wyciszających. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba krzeseł: 100 

c. Rezultaty: 

Redukcja hałasu powodowanego poruszaniem krzesłami, zgodnie z MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego i średniego w 25% sal lekcyjnych przez 25% stanowisk 

pracy regulowanych. 

a. Zakup stolików z regulacją wysokości kąta nachylenia blatu, zaokrąglonymi narożnikami - środki 
grant (25000 zł). 

 

2. Wyposażenie sal w pętle indukcyjne lub zapewnienie w szkole przenośnej pętli indukcyjnej/systemu FM, 

a. Zakup pętli indukcyjnej – środki grant (2000 zł). 

 
3. Zapewnienie w salach tablic o regulowanej wysokości. 

a. Zakup i montaż tablic sucho ścieralnych – środki grant (5000 zł). 

b. Zakup uchwytów do monitora interaktywnego w celu regulacji wysokości – środki grant (3000 zł). 

c. Zakup uchwytu do tablicy interaktywnej w celu regulacji wysokości – środki grant (2000 zł). 

 
4. Zapewnienie oświetlenia LED 

a. Zakup i montaż oświetlenia LED – środki grant (16 000 zł). 

 
5. Doposażenie sal w wyposażenie i drobne pomoce umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb – 

zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
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 a. Zakup pomocy dydaktycznych (programy specjalistyczne, gry dydaktyczne, plansze, powiększana i 

podświetlana klawiatura i inne zgodnie z potrzebami) – środki grant (35000 zł). 

b. Zakup wyposażenia (komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym i inne) – środki 

grant (22000 zł). 

c. Zakup do 3 sal monitora interaktywnego z OPS min. 65 cali – środki grant (42600 zł). 

d. Zakup zestawu - monitor interaktywny z tablicami suchościeralnymi, z windą (przesuwanie w 

pionie), na podstawie mobilnej – środki grant (24000 zł). 

 
6. Zastosowanie na krzesłach materiałów wyciszających. 

a. Zakup materiałów wyciszających – środki grant (400 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie uczniom sal lekcyjnych, zgodnych ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność ciągów komunikacyjnych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności ciągów komunikacyjnych. 
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Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności ciągów komunikacyjnych. 

2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych – korytarzy nie są stosowane żarówki LED. 

b. W placówce nie zainstalowano systemu sygnalizującego natężenie nadmiernego hałasu (tzw. 

elektroniczne uszy). 

c. W szkole nie wprowadzono funkcjonowania tzw. cichych lub bezstresowych dzwonków. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Zastosowanie na korytarzach oświetlenia LED lub innego o porównywalnych parametrach. 

2. Montaż systemu sygnalizującego nadmierne natężenie hałasu na korytarzach. 

3. Wprowadzenie funkcjonowania tzw. cichych lub bezstresowych dzwonków. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Zastosowanie na korytarzach oświetlenia LED lub innego o porównywalnych parametrach. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba lamp: 140 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie oświetlenia ciągów komunikacyjnych, zgodnie z MDS. 



82 
 

 
 2. Montaż systemu sygnalizującego nadmierne natężenie hałasu na korytarzach. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba systemów: 4 

c. Rezultat: 

Zapewnienie kontroli hałasu na ciągach komunikacyjnych, zgodnie z MDS. 

 
3. Wprowadzenie funkcjonowania tzw. cichych lub bezstresowych dzwonków. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba dzwonków (systemów): 1 

Rezultat: 

Redukcji stresu powodowanego tradycyjnym dzwonkiem. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Zastosowanie na korytarzach oświetlenia LED lub innego o porównywalnych parametrach. 

a. Zakup i montaż oświetlenia LED – środki grant (28000 zł). 

 
2. Montaż systemu sygnalizującego nadmierne natężenie hałasu na korytarzach. 

a. Zakup i montaż systemu – środki grant (4000 zł). 

 
3. Wprowadzenie funkcjonowania tzw. cichych lub bezstresowych dzwonków. 

a. Zakup i montaż cichych dzwonków – środki grant (3000 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

1. Utrzymanie dostępności ciągów komunikacyjnych, zgodnych ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

 
wydatkowania grantu 

 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność pomieszczeń świetlicowych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności świetlicy szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. W świetlicy nie są stosowane produkty wyciszające hałas, powodowany poruszaniem krzesłami - 

nakładki filcowe na nogi krzeseł. 

b. Do oświetlenia nie są stosowane żarówki LED (lub inne o porównywalnych lub lepszych 

parametrach i właściwościach). Nie umożliwia się regulacji natężenia światła. 

c. Brak tablicy z możliwością regulacji wysokości. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

1. Spełnienie w pomieszczeniu kryteriów określonych w standardzie na poziomie podstawowym. 

2. Wymiana oświetlenia na zgodne z zapisami MDS. 

3. Zastosowanie nakładek filcowych na krzesła w celu niwelacji hałasu. 

4. Zamontowanie prowadnic do tablicy. 
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przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Wymiana oświetlenia na zgodne z zapisami MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba lamp: 12 

c. Rezultat: 

Zapewnienie oświetlenia, zgodnie z MDS. 

 
2. Zastosowanie nakładek filcowych na krzesła. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba krzesełek: 25 

c. Rezultat: 

Niwelacja hałasu powodowanego poruszaniem krzesłami, zgodnie z MDS. 

 
3. Zamontowanie tablicy z regulacją wysokości. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba tablic: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępu do tablicy, wszystkim użytkownikom, zgodnie z MDS. 
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Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Wymiana oświetlenia na zgodne z zapisami MDS. 

a. Zakup i montaż oświetlenia LED – środki grant (2400 zł). 

 
2. Zastosowanie nakładek filcowych na krzesła w celu niwelacji hałasu. 

a. Zakup i montaż nakładek – środki grant (200 zł). 

 
3. Zamontowanie tablicy z regulacją wysokości. 

a. Zakup tablicy – środki grant (1000 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie dostępności świetlicy szkolnej, zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność stołówki szkolnej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardów dostępności stołówki szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 1. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Do oświetlenia stołówki nie są stosowane żarówki LED (lub inne o porównywalnych lub lepszych 
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i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

parametrach i właściwościach). 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Spełnienie kryteriów określonych w standardzie na poziomie podstawowym. 

2. Zapewnienie oświetlenia o parametrach zgodnych z MDS. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Wymiana oświetlenia na zgodne z zapisami MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba lamp: 12 

c. Rezultat: 

Zapewnienie oświetlenia stołówki szkolnej, zgodnie z MDS. 

Katalog wydatków 1. Wymiana oświetlenia na zgodne z zapisami MDS. 
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niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

a. Zakup i montaż oświetlenia LED – środki grant (2400 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

Utrzymanie dostępności stołówki szkolnej, zgodnie ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność biblioteki szkolnej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie dostępności biblioteki szkolnej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności biblioteki szkolnej: 

a. Wydzielono kącik cichej nauki. 

b. W bibliotece znajduje się literatura specjalistyczna, w razie potrzeby udostępniana rodzicom. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 
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przeprowadzonej 

autodiagnozy 

a. Oświetlenie w bibliotece nie spełnia wymogów MDS (nie zastosowano oświetlenia LED 

o odpowiedniej temperaturze barwowej, brak możliwości regulacji natężenia światła). 

b. W bibliotece brakuje wyposażenia umożliwiającego odczyt książek przez uczniów z dysfunkcją 

wzroku. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Spełnienie wymogów poziomu podstawowego. 

2. Wymiana oświetlenia na spełniające wymogi MDS (oświetlenia LED o odpowiedniej temperaturze 

barwowej, z możliwością regulacji natężenia światła). 

3. Doposażenie biblioteki w sprzęt umożliwiający odczyt książek przez uczniów z dysfunkcją wzroku. 

4. Doposażenie biblioteki w literaturę specjalistyczną (fakultatywnie). 

5. Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o możliwości korzystania przez nich z zasobów 

bibliotecznych (na stronie internetowej szkoły, na tablicach informacyjnych, poprzez mailing i w czasie 

spotkań indywidualnych i na zebraniach/warsztatach/konsultacjach). 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Wymiana oświetlenia na zgodne z zapisami MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba lamp: 14 

c. Rezultat: 

Zapewnienie oświetlenia biblioteki szkolnej, zgodnie z MDS. 

2. Doposażenie biblioteki w sprzęt umożliwiający odczyt książek przez uczniów z dysfunkcją wzroku. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba urządzeń (zestawów): 1 

c. Rezultat: 
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 Zapewnienie dla OzN dostępności do zbiorów bibliotecznych. 

 
3. Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o możliwości korzystania przez nich z zasobów 

bibliotecznych (na stronie internetowej szkoły, na tablicach informacyjnych, poprzez mailing i w czasie 

spotkań indywidualnych i na zebraniach/warsztatach/konsultacjach). 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba informacji: wg. potrzeb 

c. Rezultat: 

Zapewnienie rodzicom dostępności do zasobów biblioteki szkolnej. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

1. Wymiana oświetlenia na zgodne z zapisami MDS. 

a. Zakup i montaż oświetlenia LED – środki grant (2800 zł). 

 
2. Doposażenie biblioteki w sprzęt umożliwiający odczyt książek przez uczniów z dysfunkcją wzroku. 

a. Zakup wyposażenia do odczytu książek - powiększalnik – środki grant (15000 zł), 

b. Zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi (drukarka, 

skaner, klawiatura specjalistyczna i inne) – środki grant (8000 zł). 

 
3. Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o możliwości korzystania przez nich z zasobów 

bibliotecznych 

a. Zamieszczanie informacji – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

Utrzymanie i udostępnianie biblioteki szkolnej zgodnej ze standardem w okresie trwałości projektu. 
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zakończeniu 

 
wydatkowania grantu 

 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność gabinetów specjalistycznych. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie dostępności gabinetów specjalistycznych. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności gabinetów specjalistycznych: 

a. Szkoła posiada pomieszczenia dostosowane do organizacji pracy w małej grupie (do 5 osób) i 

realizacji np. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 

a. Do oświetlenia nie są stosowane żarówki LED (lub inne o porównywalnych lub lepszych 

parametrach i właściwościach). 

b. W pomieszczeniu nie zastosowano rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas 

pogłosu oraz wskaźnik transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych - zgodnie z 

normą PN-B-02151-4:2015-06. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

1. Zapewnienie pomieszczenia w pełni spełniającego standard na poziomie podstawowym. 

2. Wymiana oświetlenia w gabinetach na żarówki LED (lub inne o porównywalnych lub lepszych 
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przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

parametrach i właściwościach). 

3. Zastosowanie w gabinetach rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas pogłosu oraz 

wskaźnik transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych – zgodnie z normą PN-B- 

02151-4:2015-06. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Wymiana oświetlenia w gabinetach na żarówki LED (lub inne o porównywalnych lub lepszych parametrach 

i właściwościach). 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba lamp: 3 

c. Rezultat: 

Zapewnienie oświetlenia zgodnego z MDS. 

 
2. Zastosowanie w gabinetach rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas pogłosu oraz 

wskaźnik transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie komfortu akustycznego w gabinetach specjalistycznych, zgodnie z MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

realizacji planowanych 

1. Wymiana oświetlenia w gabinetach na żarówki LED (lub inne o porównywalnych lub lepszych parametrach 

i właściwościach). 

a. Zakup i montaż oświetlenia LED – środki grant (600 zł). 

 
2. Zastosowanie w gabinetach rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas pogłosu oraz 
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działań/inwestycji wskaźnik transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych. 

a. Zakup i montaż materiałów wyciszających - środki grant (2200 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie gabinetów specjalistycznych, zgodnych ze standardem w okresie trwałości 

projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność przestrzeni do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej i poznawczej. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie dostępności przestrzeni do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej i poznawczej. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

Brak wyznaczonej przestrzeni (pomieszczenia) dedykowanej do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, 

sensorycznej i poznawczej. 
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przeprowadzonej 

 
autodiagnozy 

 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

1. Zapewnienie przestrzeni dedykowanej do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej i 

poznawczej. 

2. Zapewnienie minimum jednego stanowiska dla ucznia tj. krzesła z regulacją wysokości i stołu posiadającego 

możliwość regulacji wysokości blatu oraz kata jego nachylenia. 

3. Zapewnienie miejsca do przechowywania specjalistycznego sprzętu. 

4. Wyposażenie pomieszczenia w urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i 

dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. 

5. Zastosowanie oświetlenia LED. 

6. Zastosowanie rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas pogłosu oraz wskaźnik 

transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych – zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06. 

7. Zapewnienie kadrze dostępu do wyposażenia pozwalającego prowadzić wsparcie wynikające ze 

zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarka, 

laminarka). 

audytu 

dostępności 

Efekty 1. Zapewnienie przestrzeni dedykowanej do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej 

i poznawczej. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej 

i poznawczej. 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 
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 2. Zapewnienie minimum jednego stanowiska dla ucznia tj. krzesła z regulacją wysokości i stołu 

posiadającego możliwość regulacji wysokości blatu oraz kata jego nachylenia. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba stanowisk: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie stanowiska pracy wszystkim uczniom. 

 
3. Zapewnienie miejsca do przechowywania specjalistycznego sprzętu dla osób prowadzących zajęcia i szafek, 

półek na wysokości dostępnej wszystkim użytkownikom. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba kompletów mebli: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie dostępu wszystkim użytkownikom do sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

 
4. Wyposażenie pomieszczenia w urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego 

i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego. 

 
5. Zastosowanie oświetlenia LED. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 
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 b. Wskaźnik: 

Liczba lamp: 8 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie oświetlenia zgodnego z MDS. 

 
6. Zastosowanie rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas pogłosu oraz wskaźnik 

transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych – zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie komfortu akustycznego, zgodnie z MDS. 

 
7. Zapewnienie kadrze dostępu do wyposażenia pozwalającego prowadzić wsparcie wynikające ze 

zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba sal: 1 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie możliwości do prowadzenia zajęć, zgodnie MDS. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

1. Zapewnienie przestrzeni dedykowanej do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej 

i poznawczej. 

a. Prace remontowo-budowlane (przebudowa ściany, malowanie i inne) – środki grant (5500 zł). 
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realizacji planowanych 

 
działań/inwestycji 

2. Zapewnienie jednego stanowiska dla ucznia tj. krzesła z regulacją wysokości i stołu posiadającego 

możliwość regulacji wysokości blatu oraz kata jego nachylenia. 

a. Zakup krzesła z regulacją wysokości – środki grant (220 zł). 

b. Zakup stołu posiadającego możliwość regulacji wysokości blatu oraz kata jego nachylenia – środki 

grant (1250 zł). 

 
3. Zapewnienie miejsca do przechowywania specjalistycznego sprzętu. 

4. Zakup mebli do przechowywania sprzętu – środki grant (4500 zł). 

5. Wyposażenie pomieszczenia w urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego 

i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. 
 

a. Zakup urządzeń (m.in.: materace, pufy, lustra, piłki, wałki, maty sensoryczne, huśtawka, 

trampolina, równoważnia, elementy świetlne i inne) – środki grant (25000 zł). 
 

6. Zastosowanie oświetlenia LED. 

a. Zakup i montaż oświetlenia LED – środki grant (1600 zł). 

 
7. Zastosowanie rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas pogłosu oraz wskaźnik 

transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych – zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06. 

a. Zakup i montaż materiałów wyciszających – środki grant (2500 zł). 

 
8. Zapewnienie kadrze dostępu do wyposażenia pozwalającego prowadzić wsparcie wynikające ze 

zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. 

a. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i urządzeń peryferyjnych: 

drukarka, skaner i inne – 1 x 5500 zł – środki grant (9500 zł). 
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 b. Zakup specjalistycznego oprogramowania (programy logopedyczne i inne) – środki grant (7500 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie pomieszczenia do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej i 

poznawczej, zgodnego ze standardem w okresie trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Dostępność przestrzeni wyciszenia. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie dostępności przestrzeni wyciszenia. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

przeprowadzonej 

autodiagnozy 

Szkoła nie spełnia standardów poziomu podstawowego – nie wyznaczono pomieszczenia będącego miejscem 

wyciszenia, nie wyznaczono kącików wyciszenia spełniających standard MDS. 
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Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Spełnienie standardów poziomu podstawowego dla kącików wyciszenia. 

2. Spełnienie standardów poziomu podstawowego dla miejsca wyciszenia (odrębne pomieszczenie 

wyciszenia – możliwe współdzielenie przestrzeni z gabinetem specjalistycznym). 

3. Wyposażenie miejsca wyciszenia w oświetlenie LED o odpowiedniej temperaturze barwowej, 

z możliwością regulacji natężenia światła i zmiany jego barwy. 

4. Zastosowanie w miejscu wyciszenia rozwiązań akustycznych pozwalających dla parametrów: czas pogłosu 

oraz wskaźnik transmisji mowy osiągnąć wartości określone dla sal lekcyjnych - zgodnie z normą PN-B- 

02151-4:2015-06. 

5. Zastosowanie w wybranej części pomieszczenia miękkich paneli ściennych (fakultatywnie). 

6. Zapewnienie kącików wyciszenia w minimum 10% sal lekcyjnych (w salach realizujących standardy 

architektoniczne i techniczne dla sal lekcyjnych). 

7. Zapewnienie kącika wyciszenia w minimum jednej przestrzeni wspólnej (np. biblioteka, świetlica), 

spełniającej standardy określone dla przestrzeni wspólnych. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Zapewnienie kącika wyciszenia w minimum jednej przestrzeni wspólnej, spełniającej standardy określone 

dla przestrzeni wspólnych. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba kącików: 1 

c. Rezultaty: 

Zapewnienie dostępu do kącika wyciszenia, który zostanie zaaranżowany w gabinecie 

specjalistycznym. 

Katalog wydatków 1. Doposażenie kącika wyciszenia w minimum jednej przestrzeni wspólnej. 



99 
 

 
niezbędnych do 

realizacji planowanych 
 

działań/inwestycji 

a. Zakup namiotu - środki grantu (1000 zł). 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

1. Utrzymanie i udostępnianie miejsca wyciszenia i kącka wyciszenia, zgodnych ze standardem w okresie 

trwałości projektu. 

OBSZAR TECHNICZNY 

PODOBSZAR Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji. 

Planowane 

działanie/inwestycja do 

realizacji 

Wdrożenie standardu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji. 

Opis aktualnej sytuacji 

i najważniejszych barier 

w zakresie dostępności, na 

podstawie 

1. Szkoła częściowo spełnia standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji: 

a. Ewakuacja odbywa się do klatek ewakuacyjnych i schodami w dół do wyjścia na zewnątrz budynku. 

W ewakuacji osób z niepełnosprawnościami zapewniane jest wsparcie personelu. 

 
2. Szkoła posiada następujące bariery: 
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przeprowadzonej 

autodiagnozy 

a. Szkoła nie posiada systemu sygnalizacji pożarowej (alarmowego) wyposażonego w sygnalizację 

akustyczną oraz świetlną. 

Wnioski/zalecenia, 

rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 

przeprowadzonego 

audytu 

dostępności 

1. Montaż systemu sygnalizacji pożarowej (alarmowego) wyposażonego w sygnalizację akustyczną oraz 

świetlną. 

Efekty 

działań/inwestycji oraz 

czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

 
- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Montaż systemu sygnalizacji pożarowej (alarmowego) wyposażonego w sygnalizację akustyczną oraz 

świetlną. 

a. Okres realizacji zalecenia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. 

b. Wskaźnik: 

Liczba systemów: 1 

c. Rezultat: 

Zapewnienie sygnalizacji pożarowej dostępnej dla wszystkich użytkowników. 

Katalog wydatków 

niezbędnych do 

1. Montaż systemu sygnalizacji pożarowej (alarmowego) wyposażonego w sygnalizację akustyczną oraz 

świetlną. 

a. Zakup i montaż systemu – środki grant (5000 zł). 
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realizacji planowanych 

 
działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 

działań/inwestycji, 

w okresie 5 lat po 

zakończeniu 

wydatkowania grantu 

Utrzymanie systemu sygnalizacji pożarowej, zgodnego ze standardem w okresie trwałości projektu. 

POZIOM PODSTAWOWY 

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY 

PODOBSZAR Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standardy rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, tj.: 

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych (IPE) odbywa się we współpracy z: 
rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, nauczycielami i specjalistami w szkole oraz z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Rozpoznanie IPE odbywa się poprzez analizę złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentacji 
(orzeczenie, dokumentacji medycznej) oraz obserwację realizowaną w toku bieżącej pracy z uczniem 
w zakresie rozwoju emocjonalnospołecznego, intelektualnego, fizycznego, realizowaną w ciągu 30 dni od 
dnia przyjęcia ucznia do szkoły. 
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 3. W szkole nie prowadzi się zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. 

4. Dla uczniów z orzeczeniami opracowywane jest WOPFU i IPET. 
5. Dla uczniów z opiniami uczniów bez dokumentacji oraz uczniów zdolnych przeprowadza się konsultacje 

szkolne oraz opracowuje protokół konsultacji szkolnych, jednak z przekazanej dokumentacji nie wynika, że 
przyjęte rozwiązania są zgodne ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły. 

6. Zaplanowane działania poddawane są bieżącemu monitoringowi i cyklicznej (nie rzadziej niż dwa razy 
w roku szkolnym) ewaluacji pod względem efektywności udzielanego wsparcia. 

7. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych, w sytuacji tego wymagającej, odbywa się również 
w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim 
podmiotom. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów w trakcie nauki, nieuwzględnione w dokumentach 
zewnętrznych, rozpoznawane w toku obserwacji i współpracy nauczycieli, specjalistów oraz wynikające ze 
zgłoszeń rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Wdrożyć procedurę organizacji konsultacji szkolnych, zgodną z Modelem Dostępnej Szkoły. 
Zalecane jest: 
1. Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie opracowywania WOPFU i konstruowania IPET oraz 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

2. Opracować WOPFU i IPET zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
z wykorzystaniem wzoru IPET stanowiącego załącznik nr 7 do Modelu Dostępnej Szkoły. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów w trakcie nauki, nieuwzględnione w dokumentach 
zewnętrznych, rozpoznawane w toku obserwacji i współpracy nauczycieli, specjalistów oraz wynikające ze 
zgłoszeń rodziców/prawnych opiekunów: 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 – czerwiec 2023 
b) Wskaźnik: 

Liczba uczniów objętych wsparciem: 5 
c) Rezultat: 
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 Objęcie wsparciem uczniów ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
2. Przygotowanie i wdrożenie procedury organizacji konsultacji szkolnych, zgodnej z Modelem Dostępnej 

Szkoły: 
a) Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba przygotowanych i wdrożonych procedur - 1. 
c) Rezultat: 

Znajomość i zastosowanie procedury organizacji konsultacji szkolnych, zgodnej z Modelem 
Dostępnej Szkoły. 

 

3. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie opracowywania WOPFU i konstruowania IPET 
oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

a) Okres realizacji zalecenia: IV kwartał 2021 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba osób objętych szkoleniem z zakresu opracowywania WOPFU i konstruowania IPET oraz 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 25 (20 kobiet, 5 mężczyzn). 

c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu opracowywania WOPFU i konstruowania IPET oraz 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

4. Opracowanie WOPFU i IPET zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
z wykorzystaniem wzoru IPET stanowiącego załącznik nr 7 do Modelu Dostępnej Szkoły: 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 – czerwiec 2023 
b) Wskaźnik: 

Liczba wzorów WOPFU uczniów zaktualizowanych zgodnie z rekomendacjami - 1 
Liczba wzorów IPET uczniów zaktualizowanych zgodnie z rekomendacjami – 1 
Liczba WOPFU uczniów zaktualizowanych zgodnie z rekomendacjami – 4 
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 Liczba IPET uczniów zaktualizowanych zgodnie z rekomendacjami - 4 

c) Rezultat: 
Zaktualizowane zapisy WOPFU i IPET służące podniesieniu jakości kształcenia. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Przygotowanie i wdrożenie procedury organizacji konsultacji szkolnych, zgodnej z Modelem Dostępnej 
Szkoły – działanie bezkosztowe 

2. Zorganizowanie warsztatowego szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie opracowywania WOPFU 
i konstruowania IPET oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – inne środki (własne). 

3. Opracowanie WOPFU i IPET zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
z wykorzystaniem wzoru IPET stanowiącego załącznik nr 7 do Modelu Dostępnej Szkoły – działanie 
bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Utrzymanie sprawności i dostępności dla uczniów pomocy zakupionych w ramach przedsięwzięcia. 
3. Okresowe dokształacanie kadry w zakresie opracowywania WOPFU i konstruowania IPET oraz 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu realizacji ukierunkowanego wsparcia. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard realizacji ukierunkowanego wsparcia tj.: 
a. wszyscy nauczyciele realizują programy nauczania stosując powszechnie uniwersalne instrumenty 

wsparcia, 
b. uniwersalne instrumenty wsparcia oraz racjonalne dostosowania i modyfikacje, wdraża się 

w odniesieniu do wszystkich uczniów, z uwzględnieniem planowania odpowiednio w IPET lub na 
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 podstawie opinii i/lub ustaleń zawartych w protokole konsultacji szkolnych, 

c. racjonalne dostosowania i modyfikacje przygotowywane są dla konkretnego ucznia, choć mogą także 
służyć innym osobom, 

d. w IPET-ach uczniów zawarto informacje o dostosowaniu treści programowych dla uczniów oraz opisuje 
się rodzaj i wymiar udzielanego w szkole ukierunkowanego wsparcia, w tym wsparcia nauczyciela 
współorganizującego, 

e. ukierunkowane wsparcie jest realizowane w toku komunikacji zdalnej, 
f. w pracy dydaktycznej i wychowawczej uwzględnia się indywidualne tempo rozwoju, zainteresowania 

oraz mocne strony i możliwości psychofizyczne uczniów, dostosowując dobór instrumentów wsparcia do 
ich indywidualnych potrzeb, 

g. w IPET-ach uczniów zawarto informacje o dostosowaniu treści programowych dla uczniów, 
h. szkoła wprowadza racjonalne dostosowania i modyfikacje. 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie udzielania ukierunkowanego wsparcia 
a. szkoła nie realizuje działań z zakresu konsultacji szkolnych zgodnych z MDS 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Doposażyć placówkę w odpowiedni sprzęt specjalistyczny dla uczniów i wyposażenie techniczne ich 
stanowiska pracy według zaleceń obszaru architektonicznego i technicznego. 

2. Wdrożyć konsultacje szkolne w zakresie zgodnym z MDS. 
3. Doposażyć ucznia w sprzęt specjalistyczny, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne – jeżeli wynika to z jego 

potrzeb, określonych w IPET lub protokole konsultacji szkolnych. 
4. Zwiększyć wymiar zatrudnienia specjalistów dla realizacji wszystkich edukacyjnych potrzeb uczniów 

wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach/opiniach, innych potrzeb uczniów zdiagnozowanych 
w szkole i zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów. 

Zalecane jest: 
1. Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie uniwersalnego projektowania, uniwersalnych 

instrumentów wsparcia i racjonalnych dostosowań i modyfikacji. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 

1. Szczegółowe doposażenie placówki w odpowiedni sprzęt specjalistyczny dla uczniów i wyposażenie 
techniczne ich stanowiska pracy według zaleceń obszaru architektonicznego i technicznego oraz koszty – 
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realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

 ujęte są w obszarach architektonicznym i/lub technicznym. 
 

2. Wdrożenie konsultacji szkolnych w zakresie zgodnym z MDS: 
a) Okres realizacji zalecenia: grudzień 2021 r - czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba przygotowanych i wdrożonych procedur - 1. 
c) Rezultat: Zapewnienie dostępu do udziału w konsultacjach szkolnych. 

 

3. Doposażenie ucznia w sprzęt specjalistyczny, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne – jeżeli wynika to z 
jego potrzeb, określonych w IPET lub protokole konsultacji szkolnych. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba uczniów korzystających z pomocy: 35 
Liczba pomocy zakupionych w celu realizacji indywidualnych potrzeb uczniów – zgodnie z bieżącymi 
potrzebami. 

c) Rezultaty: 
Dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE 
Wyrównanie nierówności edukacyjnych uczniów wynikających z barier o charakterze ekonomicznym 
poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu przez placówkę, bez konieczności obciążania budżetu 
domowego. 

 

4. Zwiększenie wymiaru zatrudnienia specjalistów dla realizacji wszystkich edukacyjnych potrzeb uczniów 
wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach/opiniach, innych potrzeb uczniów zdiagnozowanych 
w szkole i zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba specjalistów zatrudnionych zgodnie z potrzebami zawartymi w opiniach i orzeczeniach – według 
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 potrzeb. 

c) Rezultaty: 
Podniesienie jakości pracy szkoły. 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE. 

 

5. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie uniwersalnego projektowania, uniwersalnych 
instrumentów wsparcia i racjonalnych dostosowań i modyfikacji. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba sfinansowanych i dofinansowanych form doskonalenia – zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 
c. Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu uniwersalnego projektowania, uniwersalnych instrumentów 
wsparcia i racjonalnych dostosowań i modyfikacji. 
Wzrost kompetencji i kwalifikacji przeszkolonej kadry. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Doposażenie placówki w odpowiedni sprzęt specjalistyczny dla uczniów i wyposażenie techniczne ich 
stanowiska pracy według zaleceń obszaru architektonicznego i technicznego – koszty ujęte zostały  
w obszarach architektonicznym i technicznym. 

2. Wdrożenie konsultacji szkolnych w zakresie zgodnym z MDS – działanie bezkosztowe. 
3. Doposażenie ucznia w sprzęt specjalistyczny np. monitor interaktywny, oprogramowanie, pomoce 

dydaktyczne – inne środki (własne). 
4. Zwiększenie wymiaru zatrudnienia specjalistów dla realizacji wszystkich edukacyjnych potrzeb uczniów 

wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach/opiniach, innych potrzeb uczniów zdiagnozowanych 
w szkole i zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów – inne środki (własne). 

5. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie uniwersalnego projektowania, uniwersalnych 
instrumentów wsparcia i racjonalnych dostosowań i modyfikacji – źródło finansowania: grant w ramach 
projektu „Dostępna szkoła”. 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Utrzymanie sprawności i dostępności dla uczniów pomocy zakupionych w ramach przedsięwzięcia. 
3. Okresowe doszkalanie kadry w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego w edukacji. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenia oceny 
funkcjonalnej i konsultacji szkolnych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła całkowicie spełnia standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenia 
oceny funkcjonalnej i konsultacji szkolnych, tj. m.in.: 

a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów odbywa się na podstawie dokumentacji (orzeczenie, 
opinia, inna dokumentacja udostępniona przez rodzica), obserwacji i oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia, zgodnie z założeniami MDS, 

b. nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia 
w bieżącej pracy z uczniami, 

c. przy zaobserwowaniu braku postępów lub ich nieadekwatności nauczyciel konsultuje się ze specjalistą 
i modyfikuje uniwersalne instrumenty wsparcia, 

d. jeżeli pomimo modyfikacji uniwersalnych instrumentów wsparcia, trudności ucznia nadal występują 
nauczyciel wnioskuje o konsultacje szkolne, 

e. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów odbywa się we współpracy nauczycieli i specjalistów 
w szkole z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, która 
wydaje w tym zakresie opinię lub orzeczenie, 

f. w odniesieniu do uczniów wymagających wsparcia na podstawie rozpoznania dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów w szkole, ocena funkcjonalna dokonywana jest w trybie konsultacji szkolnych. 
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Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Wykorzystywać i modyfikować uniwersalne instrumenty wsparcia wdrażane podczas bieżącej pracy z 
uczniami w toku zajęć dydaktycznych. 

2. Wdrażać konsultacje szkolne w sytuacjach, gdy mimo modyfikacji UIW u ucznia nadal występują trudności. 
3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie dokumentacji (orzeczenia, opinie, inna 

dokumentacja udostępniana przez rodzica), obserwacji i oceny funkcjonowania ucznia, zgodnie z 
założeniami MDS. 

Zalecane jest: 
1. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie z zakresu realizacji konsultacji szkolnych, wykorzystywania i 

modyfikacji uniwersalnych instrumentów wsparcia 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Wykorzystywanie i modyfikacja uniwersalnych instrumentów wsparcia wdrażanych podczas bieżącej pracy 
z uczniami w toku zajęć dydaktycznych. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba zajęć, w ramach których wykorzystywano uniwersalne instrumenty wsparcia – 10 
c. Rezultat: 

Stworzenie i rozwijanie elastycznego środowiska uczenia się odpowiadającego indywidualnym 
potrzebom edukacyjnym różnych grup uczniów. 

 

2. Wdrażanie konsultacji szkolnych w sytuacjach, gdy mimo modyfikacji UIW u ucznia nadal występują 
trudności. 
a) Okres realizacji zalecenia: grudzień 2021 – czerwic 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba przeprowadzonych konsultacji szkolnych - 15 
c) Rezultaty: 

Zwiększenie dostępności do konsultacji szkolnych. 
 
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji konsultacji szkolnych, wykorzystywania i 

modyfikacji uniwersalnych instrumentów wsparcia. 
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 a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r. 

b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych szkoleniem z zakresu realizacji konsultacji szkolnych, wykorzystywania i 
modyfikacji uniwersalnych instrumentów wsparcia – 25 (20 kobiet, 5 mężczyzn). 

c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu realizacji konsultacji szkolnych, wykorzystywania i modyfikacji 
uniwersalnych instrumentów wsparcia 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Wykorzystywanie i modyfikacja uniwersalnych instrumentów wsparcia wdrażanych podczas bieżącej pracy 
z uczniami w toku zajęć dydaktycznych – działanie bezkosztowe. 

2. Wdrażanie konsultacji szkolnych w sytuacjach, gdy mimo modyfikacji UIW u ucznia nadal występują 
trudności – działanie bezkosztowe. 

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji konsultacji szkolnych, wykorzystywania 
i modyfikacji uniwersalnych instrumentów wsparcia – źródło finansowania: grant w ramach projektu 
„Dostępna szkoła”. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Okresowe doszkalanie kadry z zakresu realizacji konsultacji szkolnych, wykorzystywania i modyfikacji 

uniwersalnych instrumentów wsparcia. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, tj.: 

a. wdrożono zasady tworzenia WOPFU, IPET, 
b. w pracach zespołu przygotowującego IPET uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący z uczniami 

i rodzice, 
c. w IPET określono zasady oceniania, ale nie zawsze prawidłowo zaplanowano wsparcie dla ucznia 
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 w ramach zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologicznopedagogicznej, 

d. IPET zawiera listę wyposażenia niezbędnego do realizacji wsparcia, 
e. w IPET zawarto informację dot. Wsparcia udzielanego uczniowi przez przydzielenie do oddziału 

odpowiednio: nauczyciela współorganizującego, specjalisty, pomocy nauczyciela lub innej osoby, 
 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie przygotowywania i ewaluacji wsparcia dla uczniów. 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych: 

a. cele terapeutyczne zawarte w IPET w dużej mierze powielają się, mimo że dokumenty są 
przygotowywane dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, 

b. cele zawarte w IPET nie są zawsze zgodne z celami wskazanymi w orzeczeniu, 
c. w IPET lakonicznie określa się dostosowania realizowanych w trakcie zajęć. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Dostosować zapisy IPET do indywidualnej sytuacji ucznia/ uczennicy, potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, określonych w orzeczeniu i WOPFU. 

Zalecane jest: 
1. W przypadku zatrudnienia pomocy nauczyciela, osoba ta będzie uczestniczyła w opracowaniu WOPFU 

i IPET. 
2. Przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie opracowywania WOPFU i konstruowania IPET 
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Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Dostosowanie zapisów IPET do indywidualnej sytuacji ucznia/ uczennicy, potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, określonych w orzeczeniu i WOPFU. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba IPET uczniów z zapisami dostosowanymi do indywidualnej sytuacji ucznia/ uczennicy, potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, określonych w orzeczeniu i WOPFU – 4 
c) Rezultat: 
Dostosowane zapisy IPET służące podniesieniu jakości kształcenia. 

 

2. W przypadku zatrudnienia pomocy nauczyciela, osoba ta będzie uczestniczyła w opracowaniu WOPFU 
i IPET. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba osób zatrudnionych na stanowisku pomoc nauczyciela – w zależności od potrzeb 
c) Rezultat: 

Zorganizowanie pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z MDS 
 

3. Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie opracowywania WOPFU i konstruowania IPET 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba osób objętych szkoleniem z zakresu opracowywania WOPFU i konstruowania IPET oraz 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 25 (20 kobiet, 5 mężczyzn). 

c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu opracowywania WOPFU i konstruowania IPET oraz 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 

1. Dostosowanie zapisów IPET do indywidualnej sytuacji ucznia/ uczennicy, potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, określonych w orzeczeniu i WOPFU – działanie bezkosztowe. 
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planowanych 
działań/inwestycji 

2. Włączenie pomocy nauczyciela (w przypadku, gdy taka osoba zostanie zatrudniona) w pracę zespołu 
opracowującego WOPFU i IPET – działanie bezkosztowe. 

3. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie opracowywania WOPFU i konstruowania IPET 
– inne środki (wydatki na to działanie uwzględnione są w standardzie „Rozpoznawanie indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych”). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja podjętych działań z zakresu przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standard udzielania prowadzenia zajęć edukacyjnych tj.: 
a. na zajęciach realizowanych w ramach podstawy programowej uwzględniana jest zasada 

indywidualizacji, 
b. w IPET zawarto zakres indywidualizacji realizowanej w ramach podstawy programowej, ewaluacji pod 

kątem indywidualizacji. IPET jest ewaluowany pod kątem indywidualizacji, 
c. w szkole podczas planowania tygodniowego harmonogramu zajęć uwzględnia się opinie uczniów 

i rodziców/prawnych opiekunów, 
d. w trakcie zajęć realizuje się dostosowanie metod i form pracy do możliwości intelektualnych i fizycznych 

uczniów, 
e. indywidualizacja jest realizowana poprzez: dobór odpowiednich treści, metod i form pracy z dziećmi, 

uwzględnianie możliwości i preferencji dzieci w zakresie sposobów uczenia się, dostrzeganie 
i rozumienie zróżnicowania poziomu rozwoju dzieci w grupie oraz indywidualnych doświadczeń, 
działania na konkretach, stopniowanie trudności, utrwalanie wiedzy poprzez powtarzanie, działanie, 
uwzględnianie indywidualnych możliwości każdego dziecka, wdrażanie dzieci do samodzielnego 
działania, akceptacja dziecka takim, jakie jest, współpraca z rodziną, 
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 f. szkoła prowadzi zajęcia z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania, 

g. wykorzystanie zasad uniwersalnego projektowania odbywa się poprzez: zapewniane różnorodnych 
sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych, zapewnianie różnorodnych form ekspresji, 
prezentowania wiedzy i kompetencji, zapewnianie różnorodnych form zaangażowania i motywowania 
ucznia do pracy, 

h. środki dydaktyczne na zajęciach w pracy z uczniami są dobierane pod względem użyteczności dla 
wszystkich uczniów, 

i. uczniowie mają dostęp do indywidualnych pomocy i materiałów takich jak: powiększalnik stacjonarny, 
stolik podświetlany, program logopedyczny, zindywidualizowane karty pracy i odpowiednio dobrane 
podręczniki, tablica interaktywna, tablet, podstawka pod książki, 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Indywidualizować zajęcia dla uczniów z opiniami lub zdiagnozowanymi potrzebami zgłaszanymi przez 
rodziców/opiekunów, na podstawie konsultacji szkolnych – zgodnie ze standardem MDS. 

2. Realizować zajęcia w pomieszczeniu dostosowanym pod względem architektonicznym i z odpowiednim 
wyposażeniem. 

3. Wyposażyć szkołę w pomoce dostępne dla wszystkich uczniów oraz do realizacji indywidualnych potrzeb 
(pomoce, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, narzędzia wsparcia wizualnego, komunikacji wspomagającej 
i alternatywnej). 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Podniesienie jakości kształcenia poprzez indywidualizację zajęć dla uczniów z opiniami lub 
zdiagnozowanymi potrzebami zgłaszanymi przez rodziców/opiekunów, na podstawie konsultacji szkolnych 
– zgodnie ze standardem MDS. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba uczniów objętych standardem – 35 
c) Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do indywidualizacji uczniom z opiniami lub zdiagnozowanymi potrzebami. 

 
2. Realizacja zajęć w pomieszczeniu dostosowanym pod względem architektonicznym i z odpowiednim 

wyposażeniem. 
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 a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych standardem – 4 
c) Rezultat: 
Stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się odpowiadającego indywidualnym potrzebom uczniów. 

 

3. Wyposażenie szkoły w pomoce dostępne dla wszystkich uczniów oraz do realizacji indywidualnych potrzeb 
(pomoce, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, narzędzia wsparcia wizualnego, komunikacji wspomagającej 
i alternatywnej) 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych standardem – 250 
c) Rezultat: 
Zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji potrzeb 
edukacyjnych. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Podniesienie jakości kształcenia poprzez indywidualizację zajęć dla uczniów z opiniami lub 
zdiagnozowanymi potrzebami zgłaszanymi przez rodziców/opiekunów, na podstawie konsultacji 
szkolnych – zgodnie ze standardem MDS – działanie bezkosztowe. 

2. Realizacja zajęć w pomieszczeniu dostosowanym pod względem architektonicznym i odpowiednio 
wyposażonym – działanie bezkosztowe. 

3. Wyposażenie szkoły w pomoce dostępne dla wszystkich uczniów oraz do realizacji indywidualnych 
potrzeb (pomoce, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, narzędzia wsparcia wizualnego, komunikacji 
wspomagającej i alternatywnej np. karty Grabowskiego, waga szalkowa, kalendarz pogody, PUS-y i inne) 
– inne środki (własne). 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Utrzymanie sprawności i dostępności dla uczniów pomocy zakupionych w ramach przedsięwzięcia. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu indywidualizacji procesu kształcenia. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard indywidualizacji procesu kształcenia, tj.: 
a. indywidualizacja procesu kształcenia jest realizowana na każdym przedmiocie i w toku każdego rodzaju 

zajęć w szkole, 
b. w programach wychowawczych uwzględnione są zagadnienia związane z równością i różnorodnością 

każdego człowieka, opracowywane są kodeksy klasowe zawierające treści dotyczące równości. 
Przykłady: praca w parach, grupach, zespołach, oferta zajęć pozalekcyjnych, konkursów, uroczystości, 
zawodów dedykowana jest wszystkim uczniom, wybory do rad klasowych i samorządu szkolnego odbywają 
się demokratycznie, 

c. dobór środków dydaktycznych uwzględnia specjalistyczne pomoce i wyposażenie niezbędne do realizacji 
lekcji, podczas realizacji zajęć uwzględnia się różnorodne pomoce, 

d. w IPET określono zasady oceniania dotyczące oceniania opisującego, kształtującego i motywującego do 
dalszych działań uczniów, 

e. w IPET wskazano szczegółowe informacje na temat form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
i oceny zachowania, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Brak rekomendacji 
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Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja podjętych działań z zakresu standardu indywidualizacji procesu kształcenia. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela 
współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła całkowicie spełnia standard w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela 
współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela, tj.: 

a. do każdej klasy, do której uczęszcza uczeń z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, 
z niepełnosprawnością sprzężoną lub uczeń, u którego stwierdzono potrzebę wsparcia udzielanego 
przez osobę dorosłą – zatrudnia się nauczyciela współorganizującego lub specjalistę, 

b. w uzasadnionych przypadkach do każdej klasy, do której uczęszcza uczeń, u którego stwierdzono 
potrzebę wsparcia udzielanego przez osobę dorosłą – za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia się 
odpowiednio nauczyciela współorganizującego, specjalistę, 

c. rodzaj podejmowanych działań oraz ich wymiar czasowy, wynika z potrzeb uczniów oraz jest określony 
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 w IPET lub protokole konsultacji szkolnych, 

d. osoby udzielające wsparcia mają kwalifikacje odpowiadające potrzebom uczniów, 
e. w przypadku większości uczniów wsparcie dodatkowej osoby dorosłej ma charakter czasowy, a jego 

nadrzędnym celem jest uzyskanie przez ucznia samodzielności oraz integracja osób uczących się 
i otrzymujących wsparcie w zakresie współpracy nauczycieli, specjalistów i wsparcia dodatkowych osób 
dorosłych ukierunkowanych na włączenie ucznia w grupę rówieśniczą, 

f. w przypadku wybranych uczniów ze złożonymi i umiarkowanymi niepełnosprawnościami, mającymi 
znaczący wpływ na ich funkcjonowanie, wsparcie dodatkowej osoby dorosłej ma charakter stały, 

g. wsparcie dodatkowej osoby dorosłej odbywa się również w toku komunikacji zdalnej, 
z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom w konsultacji 
z nauczycielem. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Kontynuowanie realizowanych działań. 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja podjętych działań w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela 
współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych 
i resocjalizacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć 
socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, tj.: 

a. zajęcia rewalidacyjne organizowane są w formie zajęć indywidualnych, 
b. kwalifikacja uczniów do zajęć rewalidacyjnych odbywa się na podstawie zapisów zawartych 

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, 
c. nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne posiadają wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych z uczniem z daną niepełnosprawnością, 
d. organ prowadzący zapewnia środki finansowe na organizację zajęć rewalidacyjnych, 
e. w trakcie zajęć wykorzystuje się narzędzia wsparcia wizualnego oraz komunikacji wspomagającej 

i alternatywnej, 
f. zajęcia rewalidacyjne w sytuacji tego wymagającej, realizowane są również w toku komunikacji zdalnej, 

z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 
 

Szkoła posiada następującą barierę w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć 
socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, tj.: 

a) Organizacja zajęć rewalidacyjnych zawartych w IPET nie zawsze wynika z zaleceń zawartych 
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czy też obserwacji realizowanej w ramach WOPFU. 
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Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Organizować zajęcia rewalidacyjne na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego, w tym organizować zajęcia integracji sensorycznej indywidualnie według potrzeb uczniów. 

2. Zatrudniać nauczycieli do realizacji zajęć według kwalifikacji, rodzajów i wymiaru zajęć wynikających 
z potrzeb uczniów. 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego, w tym zorganizowanie zajęć integracji sensorycznej indywidualnie według potrzeb 
uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba uczniów objętych standardem: 4 
c) Rezultat: 

Zapewnienie uczniom dostępu do zajęć rewalidacyjnych zgodnych z zaleceniami zawartymi 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

2. Zatrudnienie nauczycieli do realizacji zajęć według kwalifikacji, rodzajów i wymiaru zajęć wynikających 
z potrzeb uczniów: 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba specjalistów niezbędnych do realizacji zajęć według kwalifikacji wynikających z potrzeb uczniów 
– według potrzeb 

c) Rezultaty: 
Podniesienie jakości pracy szkoły. 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE. 
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Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego, w tym zorganizowanie zajęć integracji sensorycznej indywidualnie według potrzeb uczniów – 
inne środki (własne). 

2. Zatrudnienie nauczycieli do realizacji zajęć według kwalifikacji, rodzajów i wymiaru zajęć wynikających 
z potrzeb uczniów – inne środki (własne). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom tj.: 
a. uczniowie bezpłatnie korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 
b. szkoła wykorzystuje uniwersalne instrumenty wsparcia w toku organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, 
c. nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami, odpowiadają za realizację pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 
d. w trakcie zajęć wykorzystuje się narzędzia wsparcia wizualnego oraz komunikacji wspomagającej 

i alternatywnej lub inne, w zależności od potrzeb i możliwości ucznia, 
e. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacji tego wymagającej, realizowana jest również w toku 

komunikacji zdalnej. 
 
2. Szkoła posiada następujące bariery w zakresie spełniania standardu udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej uczniom tj.: 
a. zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie zawsze są organizowane zgodnie z zaleceniami 
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 zawartymi w opiniach poradni, nie wszystkie potrzeby uczniów w zakresie zajęć są zaspokojone, 

b. w IPET nie wskazano rodzaju, czasu trwania zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
informacji na temat pomocy udzielanej w toku bieżącej pracy, 

c. w IPET nie zawarto informacji o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku organizacji 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych, działań organizowanych zgodnie z planem pracy szkoły, tj. w trakcie 
pobytu ucznia w szkole, podczas uroczystości szkolnych, wydarzeń społeczno-sportowo-kulturalnych, 
imprez, działań pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Objąć uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, 
zaleceń zawartych w dokumentacji ucznia, jak i w wyniku obserwacji realizowanej w ramach WOPFU. 

2. Zwiększyć poziom zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w celu realizacji potrzeb uczniów w zakresie zajęć 
z pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

3. Wykorzystywać uniwersalne instrumenty wsparcia w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w toku bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, działań 
organizowanych zgodnie z planem pracy szkoły, tj. w trakcie pobytu ucznia w szkole, podczas uroczystości 
szkolnych, wydarzeń społeczno-sportowo-kulturalnych, imprez, działań pozaszkolnych organizowanych 
przez szkołę. 

4. Wdrożyć organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie współpracy rówieśniczej na 
poziomie współpracy uczeń-uczeń. 

Zalecane jest: 
1. Zorganizować szkolenie dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole dla uczniów i rodziców. 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, 
zaleceń zawartych w dokumentacji ucznia, jak i w wyniku obserwacji realizowanej w ramach WOPFU. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - 35 
c) Rezultat: 

Zapewnienie uczniom realizacji zaleceń zawartych w dokumentacji ucznia jaki w wyniku obserwacji 
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 realizowanej w ramach WOPFU. 

 
2. Dostosowanie poziomu zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w celu realizacji potrzeb uczniów w zakresie 

zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba specjalistów zatrudnionych w celu realizacji potrzeb uczniów w zakresie zajęć z pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej - według potrzeb. 

c) Rezultat: 
Zapewnienie uczniom realizacji zajęć wynikających z potrzeb z zakresu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. 

 

3. Wykorzystywanie uniwersalnych instrumentów wsparcia w organizacji pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w toku bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacji zajęć opiekuńczo- 
wychowawczych, działań organizowanych zgodnie z planem pracy szkoły, tj. w trakcie pobytu ucznia 
w szkole, podczas uroczystości szkolnych, wydarzeń społeczno-sportowo-kulturalnych, imprez, działań 
pozaszkolnych organizowanych przez szkołę: 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba działań, w ramach których wykorzystywano uniwersalne instrumenty wsparcia - 10 
c) Rezultat: 

Stworzenie i rozwijanie elastycznego środowiska uczenia się odpowiadającego indywidualnym 
potrzebom edukacyjnym różnych grup uczniów. 

 

4. Wdrożenie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie współpracy rówieśniczej na 
poziomie współpracy uczeń-uczeń. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
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 Liczba uczniów objętych standardem – 250 

c) Rezultat: 
Zwiększenie dostępu do działań wspierających ucznia wynikających ze współpracy rówieśniczej na 

poziomie współpracy uczeń-uczeń. 
 

5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole dla uczniów i rodziców. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b) Wskaźnik: 

Liczba osób objętych szkoleniem dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w szkole dla uczniów i rodziców – 25 (20 kobiet, 5 mężczyzn). 

c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniom i rodzicom. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, 
zaleceń zawartych w dokumentacji ucznia, jak i w wyniku obserwacji realizowanej w ramach WOPFU – 
działanie bezkosztowe. 

2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w celu realizacji potrzeb uczniów w zakresie 
zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej – inne środki (własne). 

3. Wykorzystywanie uniwersalnych instrumentów wsparcia w organizacji pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w toku bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacji zajęć opiekuńczo- 
wychowawczych, działań organizowanych zgodnie z planem pracy szkoły, tj. w trakcie pobytu ucznia 
w szkole, podczas uroczystości szkolnych, wydarzeń społeczno-sportowo-kulturalnych, imprez, działań 
pozaszkolnych organizowanych przez szkołę – działanie bezkosztowe. 

4. Wdrożenie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie współpracy rówieśniczej na 
poziomie współpracy uczeń-uczeń – działanie bezkosztowe. 

5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole dla uczniów i rodziców – inne środki (własne). 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Okresowe dokształcanie kadry w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

dla uczniów i rodziców. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, tj.: 
a. w szkole udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, 
b. w IPET zawarto rozwiązania uwzględniające wsparcie dla rodziców, 
c. rodzice/opiekunowie prawni są informowani o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 
d. udział rodziców/opiekunów prawnych w proponowanych formach wsparcia jest dokumentowany przez 

nauczycieli odpowiedzialnych za ich realizację, 
e. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacji tego wymagającej realizowana jest również w toku 

komunikacji zdalnej – w formie dyżuru telefonicznego psychologa i pedagoga. 
 

2. Szkoła posiada następującą barierę w zakresie spełniania standardu udzielania pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej rodzicom, tj.: 

a. w IPET nie zawarto informacji na temat organizacji wsparcia rodziców na podstawie potrzeb 
zdiagnozowanych przez nauczycieli i specjalistów. 
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Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Określać w IPET wsparcie dla rodziców realizowane w formie bezpłatnych porad i konsultacji na podstawie 
potrzeb zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, jak i potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli 
i specjalistów, z uwzględnieniem terminarza realizowanego wsparcia. 

2. Określać terminarz proponowanego wsparcia dla rodziców w planie wsparcia rodziców/opiekunów 
prawnych w obrębie IPET. 

3. Organizować szybki przepływ informacji dot. możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w formie: informacji zamieszczonych na tablicach informatycznych, ogłoszeń 
zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, wiadomości przekazywanych rodzicom/opiekunom 
prawnym według ustalonego sposobu komunikacji: telefonicznie, mailowo lub poprzez dziennik 
elektroniczny. 

4. Przekazywać rodzicom informacje w sytuacji rozpoznania potrzeb wsparcia rodziców, w trybie oceny 
funkcjonalnej (WOPFU, konsultacje szkolne zgodne z MDS) lub na wniosek rodzica. 

Zalecane jest: 
1. Zorganizować szkolenie dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole 

dla uczniów i rodziców 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

1. Określanie w IPET wsparcia dla rodziców realizowanego w formie bezpłatnych porad i konsultacji na 
podstawie potrzeb zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, jak i potrzeb zdiagnozowanych przez 
nauczycieli i specjalistów, z uwzględnieniem terminarza realizowanego wsparcia. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych wsparciem – 4. 
c) Rezultat: 
Zwiększenie rodzicom dostępu do działań wspierających realizowanych w formie bezpłatnych porad 

i konsultacji. 
 

2. Określenie terminarza proponowanego wsparcia dla rodziców w planie wsparcia rodziców/opiekunów 
prawnych w obrębie IPET. 
a) Okres realizacji zalecenia: I kwartał 2022 
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 b) Wskaźnik: 

Liczba osób objętych wsparciem – 4. 
c) Rezultat: 
IPET zawiera terminarz proponowanego dla rodziców wsparcia. 

 

3. Zorganizowanie szybkiego przepływu informacji dot. możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie: informacji zamieszczonych na tablicach informatycznych, 
ogłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, wiadomości przekazywanych 
rodzicom/opiekunom prawnym według ustalonego sposobu komunikacji: telefonicznie, mailowo lub 
poprzez dziennik elektroniczny. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych wsparciem – 150 
c) Rezultat: 

Rodzice mają dostęp do szybkiego przepływu informacji dotyczących możliwości skorzystania ze 
wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie: informacji zamieszczonych na 
tablicach informatycznych, ogłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, wiadomości 
przekazywanych według ustalonego sposobu komunikacji. 

 
 

4. Przekazywanie rodzicom informacji w sytuacji rozpoznania potrzeb wsparcia rodziców, w trybie oceny 
funkcjonalnej (WOPFU, konsultacje szkolne zgodne z MDS) lub na wniosek rodzica. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych wsparciem – 4. 
c) Rezultat: 
Dostosowanie sposobu przekazywania rodzicom informacji w sytuacji rozpoznawania potrzeb wsparcia. 



128 
 

 
 5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej 

w szkole dla uczniów i rodziców - działanie uwzględnione w realizacji standardu „Udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom”. 
a) Okres realizacji zalecenia: październik 2022 r. - grudzień 2022 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych szkoleniem dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w szkole dla uczniów i rodziców – 25 (20 kobiet, 5 mężczyzn). 
c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniom i rodzicom. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Określanie w IPET wsparcia dla rodziców - działanie bezkosztowe. 
2. Określenie terminarza proponowanego wsparcia dla rodziców w planie wsparcia rodziców/opiekunów 

prawnych w obrębie IPET – działanie bezkosztowe. 
3. Zorganizowanie szybkiego przepływu informacji dot. możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej – działanie bezkosztowe. 
4. Przekazywanie rodzicom informacji w sytuacji rozpoznania potrzeb wsparcia rodziców, w trybie oceny 

funkcjonalnej (WOPFU, konsultacje szkolne zgodne z MDS) lub na wniosek rodzica – działanie 
bezkosztowe. 

5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w 
szkole dla uczniów i rodziców – wydatek uwzględniony w realizacji standardu „Udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom”. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
Wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Okresowe dokształcanie kadry w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla 

uczniów i rodziców. 

Planowane 
działanie/inwestycja 

Wdrożenie standardu w zakresie organizacji zajęć realizowanych indywidualnie/ w małej grupie uczniów 
i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 
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do realizacji  

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następującą barierę w zakresie spełniania standardu w zakresie organizacji zajęć realizowanych 
indywidualnie/ w małej grupie uczniów i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

1. Szkoła nie organizuje zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ani zajęć indywidualnych bądź w małej 
grupie. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Organizować zajęcia w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz w grupie do pięciu uczniów 
bądź indywidualnie na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

2. Zatrudnić nauczycieli i specjalistów do realizacji tych zajęć i sfinansować ich zatrudnienie przez organ 
prowadzący. 

Zalecane jest: 
1. Organizować zajęcia w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, w małej grupie uczniów (do 5 

osób) lub indywidualnie w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji 
dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
rezultaty 

1. Szkoła wykazuje gotowość do zorganizowania zajęć w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz 
w grupie do pięciu uczniów bądź indywidualnie na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego, w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 – czerwiec 2023 
b) Wskaźnik: 
Liczba wypracowanych procedur – 1. 
c) Rezultat: 
Zapis w Procedurze organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ZPO w Borkach 
dotyczący organizacji zajęć w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz w grupie do pięciu uczniów 
bądź indywidualnie na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby. 

 
2. Szkoła wykazuje gotowość zatrudnienia nauczycieli i specjalistów do realizacji tych zajęć i sfinansowanie ich 
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 zatrudnienia przez organ prowadzący. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych wsparciem – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
c) Rezultat: 
Zatrudnienie nauczycieli i specjalistów do realizacji tych zajęć - zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

 

3. Organizacja zajęć w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, w małej grupie uczniów (do 5 osób) 
lub indywidualnie w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej 
wszystkim podmiotom. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 – czerwiec 2023 
b) Wskaźnik: 
Liczba wypracowanych procedur – 1. 
c) Rezultat: 
Zapis w Procedurze organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ZPO w Borkach 
dotyczący organizacji zajęć w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz w grupie do pięciu uczniów 
bądź indywidualnie w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej 
wszystkim podmiotom. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Szkoła wykazuje gotowość do zorganizowania zajęć w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz 
w grupie do pięciu uczniów bądź indywidualnie na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego, w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby, również w toku komunikacji zdalnej – 
działanie bezkosztowe. 

2. Zatrudnienie nauczycieli specjalistów, w celu organizacji zajęć realizowanych indywidualnie/ w małej grupie 
uczniów i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – inne środki (własne). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
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Wydatkowania grantu  

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji 
oraz wsparcia wizualnego. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod i form 
komunikacji oraz wsparcia wizualnego, tj.: 

a. W podanym okresie żaden uczeń wymagający stosowania alternatywnych i wspomagających metod 
i form komunikacji nie pobierał nauki w szkole. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Niezwłoczne wprowadzić alternatywne i wspomagające metody i formy komunikacji (AAC) – zgodnie 
z bieżącymi potrzebami uczniów. 

2. Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie alternatywnych i wspomagających metod i form 
komunikacji oraz wsparcia wizualnego dla uczniów. 

3. Realizować w miarę potrzeb metody i formy pracy oraz wykorzystywać materiały i środki dydaktyczne 
z wykorzystaniem AAC na wszystkich zajęciach organizowanych w szkole. 

Zalecane jest: 
1. Stosować AAC w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej 
wszystkim podmiotom 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji (AAC) – zgodnie z bieżącymi 
potrzebami. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba dostosowanych procedur - 1 
c) Rezultat: 
Zapis w Procedurze organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ZPO 
w Borkach dotyczący wprowadzenia alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji (AAC) 
Dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów. 
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2. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie alternatywnych i wspomagających metod i form 
komunikacji oraz wsparcia wizualnego dla uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych szkoleniem z zakresu alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji 
(AAC) – 25 (20 kobiet, 5 mężczyzn). 
c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji (AAC). 

 
3. Realizowanie w miarę potrzeb metod i form pracy oraz wykorzystywanie materiałów i środków 

dydaktycznych z wykorzystaniem AAC na wszystkich zajęciach organizowanych w szkole. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych wsparciem – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
c) Rezultat: 
Likwidacja kluczowych barier komunikacyjnych. 
Stworzenie i rozwijanie elastycznego środowiska uczenia się dla uczniów wymagających stosowania 
alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji. 

 

4. Stosowanie AAC w miarę potrzeb, w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik 
komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych wsparciem – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
c) Rezultat: 
Likwidacja kluczowych barier komunikacyjnych w toku komunikacji zdalnej. 
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Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Wprowadzenie zgodnie z bieżącymi potrzebami, alternatywnych i wspomagających metod i form 
komunikacji (AAC) – działanie bezkosztowe (opracowanie procedury) 

2. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie alternatywnych i wspomagających metod i form 
komunikacji oraz wsparcia wizualnego dla uczniów – inne środki (własne). 

3. Realizowanie w miarę potrzeb metod i form pracy oraz wykorzystywanie materiałów i środków 
dydaktycznych z wykorzystaniem AAC na wszystkich zajęciach organizowanych w szkole – działanie 
bezkosztowe. 

4. Stosowanie AAC w miarę potrzeb, w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik 
komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
Wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Doszkalanie, w miarę potrzeb, kadry w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod i 

form komunikacji oraz wsparcia wizualnego 

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY 

PODOBSZAR Opieka i wychowanie. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu organizacji działań wychowawczo – profilaktycznych. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard organizacji działań wychowawczo, tj.: 
a. program wychowawczo-profilaktyczny jest zgodny z zasadą niedyskryminacji, uwzględnia wszystkie 

zdiagnozowane trudności wychowawcze i określa kategorie czynników chroniących i ryzyka, a także 
zawiera wskazania do działań wychowawczych i profilaktycznych, 

b. opracowuje się programy wychowawcze dla każdego oddziału, 
c. szkoła, w organizacji zajęć wychowawczo-profilaktycznych, uwzględnia indywidualne potrzeby 

edukacyjne uczniów, dostosowując warunki, formy, metody i środki, 
d. szkoła organizuje specjalistyczne wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w czasie 

zajęć wychowawczo-profilaktycznych, 
e. w projektowanie i realizację działań wychowawczych są zaangażowani nauczyciele i rodzice, 
f. program modyfikowany jest poprzez badania ewaluacyjne z wykorzystaniem narzędzi takich jak: 

ankiety, rozmowy, obserwacje, wywiady, analizę dokumentacji. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Zaangażować wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym uczniów w projektowanie i realizację 
działań wychowawczych. 

2. Ewaluować program wychowawczo-profilaktyczny, zgodnie ze standardem MDS. 
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Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zaangażowanie wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym uczniów w projektowanie 
i realizację działań wychowawczych. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zaangażowanych w projektowanie i realizację działań wychowawczych - 300. 
c) Rezultat: 
Dostosowanie programu wychowawczo – profilaktycznego do potrzeb wszystkich przedstawicieli 

społeczności szkolnej. 
 

2. Ewaluacja programu, zgodnie ze standardem MDS. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba programów objętych ewaluacją - 1 
c) Rezultat: 
Wdrożenie wniosków z ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Zaangażowanie wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym uczniów w projektowanie 
i realizację działań wychowawczych – działanie bezkosztowe. 

2. Ewaluacja programu, zgodnie ze standardem MDS – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Prowadzenie cyklicznej ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu budowania relacji rówieśniczych. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard organizacji działań wychowawczo, tj.: 
1. szkoła realizuje działania nakierowane na budowanie współpracy rówieśniczej, które zostały opisane 

w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły, 
2. statut i program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, programy profilaktyczne klas uwzględniają działania 

nakierowane na budowanie współpracy rówieśniczej, 
3. przykładami działań nakierowanych na budowanie współpracy rówieśniczej są: kształtowanie umiejętności 

właściwego współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez wspólną naukę i zabawę, budowanie postaw 
pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie 
z oczekiwaniami uczniów i rodziców, pogłębianie współpracy z rodzicami poprzez inicjowanie spotkań ze 
specjalistami wspierającymi rodziców w wychowaniu dzieci oraz zachęcanie uczniów do aktywnego udziału 
w życiu szkoły, 

4. nauczyciele w trakcie bieżącej pracy z uczniami realizują działania nakierowane na budowanie współpracy 
rówieśniczej. Działania polegają na angażowaniu uczniów do udziału w przedstawieniach, uroczystościach 
szkolnych, konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach, biwakach, grach terenowych, pracy 
w samorządzie klasowym, pomocy koleżeńskiej, 

5. pracownicy szkoły niezwłocznie reagują na występujące konflikty na tle nieprawidłowej współpracy 
uczniów. Konflikty występujące w grupie rówieśniczej rozwiązywane są bezpośrednio po zaistniałej sytuacji 
poprzez rozmowę z uczniami. W dalszej kolejności informowany jest wychowawca, pedagog szkolny, 
dyrekcja i rodzice, 

6. nauczyciele prowadzą działania wychowawcze ukierunkowane na budowanie relacji rówieśniczych, 
kształtowanie postaw i przekonań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. Działania te 
obejmują: promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, poszanowanie praw i potrzeb 
innych, wdrażanie do empatii, współpracy w zespołach, realizacji projektów, kształtowanie umiejętności 
efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych. 
Nauczyciele prowadzą działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zachowań agresywnych 
poprzez: kształtowanie umiejętności rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej 
(mediacja), 

7. szkoła wdraża ideę rówieśniczego wsparcia w zakresie wspólnie realizowanych działań, z zachowaniem 
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 kompetencji i wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, pomocy nauczyciela czy rodziców uczniów 

poprzez: kształtowanie hierarchii systemu wartości, wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze 
szkołą oraz społecznością lokalną, rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu, kształtowanie 
przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Realizować działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym. 
2. Rozwiązywać konflikty, reagować na zachowania dyskryminacyjne poprzez działania skierowane zarówno 

do osób dyskryminowanych, jak i osób dyskryminujących. 
3. Wdrażać budowanie relacji rówieśniczych, ideę wsparcia rówieśniczego podczas codziennej pracy 

z uczniami i wszystkich zajęć, np. poprzez zabawy integracyjne w czasie zajęć, pomoc koleżeńską, pracę 
w parach, grupach międzyoddziałowych, udział w zajęciach poza terenem szkoły w instytucjach 
wspomagających pracę wychowawczą szkoły – adekwatnie do możliwości uczniów. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
rezultaty 

1. Realizowanie działań zapobiegających zachowaniom dyskryminacyjnym. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba dostosowanych zapisów dotyczących zapobiegania zachowaniom dyskryminacyjnym - 1 
c) Rezultat: 
Zapis w programie wychowawczo - profilaktycznym dotyczący działań zapobiegających zachowaniom 
dyskryminacyjnym 
Wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów. 

 

2. Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie na zachowania dyskryminacyjne poprzez działania skierowane 
zarówno do osób dyskryminowanych, jak i osób dyskryminujących. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zaangażowanych w działania - 50. 
c) Rezultat: 
Wzrost poczucia akceptacji dla różnorodności w środowisku edukacyjnym. 



138 
 

 
 3. Wdrażanie budowania relacji rówieśniczych, idei wsparcia rówieśniczego podczas codziennej pracy 

z uczniami i wszystkich zajęć – adekwatnie do możliwości uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba dostosowanych zapisów w programie wychowawczo -profilaktycznym dotyczących wdrażania 
budowania relacji rówieśniczych, idei wsparcia rówieśniczego podczas codziennej pracy z uczniami 

i wszystkich zajęć - 1 
Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie budowania relacji rówieśniczych i idei wsparcia rówieśniczego - 
200 
c) Rezultat: 
Zapis w Programie wychowawczo - profilaktycznym dotyczący wdrażania budowania relacji rówieśniczych, 
idei wsparcia rówieśniczego podczas codziennej pracy z uczniami i wszystkich zajęć. 
Stworzenie i rozwijanie przyjaznego środowiska i budowanie relacji rówieśniczych 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Realizowanie działań zapobiegających zachowaniom dyskryminacyjnym – działanie bezkosztowe. 
2. Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie na zachowania dyskryminacyjne poprzez działania skierowane 

zarówno do osób dyskryminowanych, jak i osób dyskryminujących – działanie bezkosztowe. 
3. Wdrażanie budowania relacji rówieśniczych, idei wsparcia rówieśniczego podczas codziennej pracy 

z uczniami i wszystkich zajęć – adekwatnie do możliwości uczniów – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu budowania relacji rówieśniczych. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła całkowicie spełnia standard organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Brak rekomendacji. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu standardu organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć 
dydaktycznych. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu zajęć świetlicowych. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła spełnia standard zajęć świetlicowych i opiekuńczych, tj.: 
a. dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z zajęć świetlicowych, 
b. w niektórych przypadkach nauczyciele świetlicy uczestniczą w tworzeniu i ewaluacji IPET/ WOPFU/ IPZ 

oraz – jeżeli zachodzi taka potrzeba – w konsultacjach szkolnych, 
c. nauczyciele dyżurujący w czasie przerw posiadają wiedzę na temat indywidualnych potrzeb uczniów, 

wynikających np. z niepełnosprawności. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Dostosować zajęcia świetlicowe do potrzeb i możliwości uczniów. 
2. Uzupełnić Indywidualne Programów Edukacyjno- Terapeutycznych o wskazania dot. zajęć świetlicowych – 

zgodnie z bieżącą sytuacją. 
3. Włączyć nauczycieli świetlicy w spotkania zespołów IPET, konsultacje szkolne. 
4. Zapewnić uczniom w trakcie zajęć świetlicowych wsparcie analogiczne do tego zaplanowanego w IPET 

w odniesieniu do zajęć dydaktycznych, chyba że potrzeby dziecka w kontekście zajęć opiekuńczych są inne 
niż w kontekście zajęć dydaktycznych. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Dostosowanie zajęć świetlicowych do potrzeb i możliwości uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zaangażowanych w dostosowanie zajęć świetlicowych - 5. 
c) Rezultat: 
Oferta zajęć świetlicowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 

 

2. Uzupełnienie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych o wskazania dot. zajęć 
świetlicowych – zgodnie z bieżącą sytuacją. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zaangażowanych w uzupełnienie IPET-ów o wskazania dot. zajęć świetlicowych - 26. 
c) Rezultat: 
Zapisy w IPET-ach dotyczące wskazań do realizacji podczas zajęć świetlicowych. 
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 3. Włączenie nauczycieli świetlicy w spotkania zespołów IPET, konsultacje szkolne. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba nauczycieli świetlicy zaangażowanych w spotkania zespołów IPET - 3. 
c) Rezultat: 
Udział nauczycieli świetlicy w spotkaniach zespołów IPET. 

 

4. Zapewnienie uczniom w trakcie zajęć świetlicowych wsparcia analogicznego do tego zaplanowanego 
w IPET w odniesieniu do zajęć dydaktycznych, chyba że potrzeby dziecka w kontekście zajęć opiekuńczych 
są inne niż w kontekście zajęć dydaktycznych. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zaangażowanych w zapewnienie uczniom wsparcia w trakcie zajęć świetlicowych - 6. 
c) Rezultat: 
Zapewnienie wsparcia dziecka w trakcie zajęć świetlicowych, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Dostosowanie zajęć świetlicowych do potrzeb i możliwości uczniów – działanie bezkosztowe. 
2. Uzupełnienie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych o wskazania dot. zajęć 

świetlicowych – działanie bezkosztowe. 
3. Włączenie nauczycieli świetlicy w spotkania zespołów IPET i konsultacje szkolne – działanie 

bezkosztowe. 
4. Zapewnienie uczniom w trakcie zajęć świetlicowych wsparcia analogicznego do tego zaplanowanego w 

IPET w odniesieniu do zajęć dydaktycznych, chyba że potrzeby dziecka w kontekście zajęć opiekuńczych 
są inne niż w kontekście zajęć dydaktycznych – zgodnie z potrzebami (w zależności m.in. od czasu 
pobytu dziecka w świetlicy) – inne środki (własne). 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań w zakresie realizacji standardu zajęć świetlicowych i opiekuńczych. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu opieki w trakcie przerw. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła całkowicie spełnia standard opieki w trakcie przerw. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Brak rekomendacji. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań w zakresie realizacji standardu opieki w trakcie przerw. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard organizacji zajęć dodatkowych i rozwijających zainteresowania, tj.: 
a. nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe uczestniczą w tworzeniu WOPFU i IPET, IPZ oraz – jeżeli 

zachodzi taka potrzeba – w konsultacjach szkolnych, 
b. szkoła prowadzi regularny monitoring potrzeb w zakresie organizacji zajęć dodatkowych poprzez analizę 

dokumentacji z poradni psychologiczno- pedagogicznych i innych specjalistycznych oraz analizę wniosków 
nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców, 

c. dodatkowe zajęcia edukacyjne uwzględniają dostosowanie form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi lub niepełnosprawnością, 

d. uczniowie mają zapewniony, zgodnie ze swoimi potrzebami, dostęp do wyposażenia, specjalistycznego 
sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do uczestnictwa w nich, 

e. podczas zajęć dodatkowych uczniowie mają dostęp do: programów logopedycznych, podświetlanego 
stolika dla osoby słabowidzącej, programu „Percepcja wzrokowa”, podstawki pod książki, zestawów 
ćwiczeń grafomotorycznych oraz motoryki małej, tablic interaktywnych, tabletu, 

f. z przekazanej dokumentacji nie wynika jednoznacznie, czy liczba godzin przeznaczonych na etaty 
nauczycieli współorganizujących jest wystarczająca do tego, aby zapewnić ich wsparcie w trakcie zajęć 
dodatkowych, rozwijających zainteresowania, 

g. dostosowania realizowane w trakcie zajęć dodatkowych, w tym korzystanie z wyposażenia, 
specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz wsparcie innych pracowników (poza nauczycielem 
prowadzącym zajęcia) nie są ujęte w IPET, 

h. zajęcia, w sytuacji tego wymagającej, są realizowane w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod 
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 i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Umożliwić uczniom samodzielny (na miarę swoich możliwości) wyboru zajęć dodatkowych i rozwijających 
zainteresowania. 

2. Zapewnić uczniom dostęp do wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, 
niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

3. Ująć w IPET wszystkich dostosowań realizowanych w trakcie zajęć dodatkowych. 
4. W sytuacji tego wymagającej, zapewnić uczniom wsparcia nauczycieli współorganizujących w trakcie zajęć 

dodatkowych, rozwijających zainteresowania. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Umożliwienie uczniom samodzielnego (na miarę swoich możliwości) wyboru zajęć dodatkowych, 
rozwijających zainteresowania. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zaangażowanych w umożliwienie uczniom dokonanie samodzielnego wyboru zajęć 
dodatkowych - 25 
c) Rezultat: 
Oferta zajęć dodatkowych w oparciu o regularny monitoring zainteresowań uczniów. 

 

2. Zapewnienie uczniom dostępu do wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, 
niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów, którym zapewniono dostęp do wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach - 35. 



145 
 

 
 c) Rezultat: 

Umożliwienie korzystania z dostępnych pomocy na zajęciach i rozwijających zainteresowania. 
 

3. Ujęcie w IPET wszystkich dostosowań realizowanych w trakcie zajęć dodatkowych. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zaangażowanych w modyfikację IPET w zakresie dostosowań realizowanych w trakcie zajęć 
dodatkowych - 26. 
c) Rezultat: 
Zapisy w IPET dotyczące dostosowań realizowanych w trakcie zajęć dodatkowych. 

 

4. Zapewnienie uczniom, w sytuacji tego wymagającej, wsparcia nauczycieli współorganizujących kształcenie 
w trakcie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania, 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zapewniających wsparcie w trakcie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania- 8. 
c) Rezultat: 
Wsparcie uczniów w trakcie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania w przypadkach tego 
wymagających. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Umożliwienie uczniom samodzielnego (na miarę swoich możliwości) wyboru zajęć dodatkowych, 
rozwijających zainteresowania – działanie bezkosztowe. 

2. Zapewnienie uczniom dostępu do wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, 
niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach – działanie bezkosztowe. 

3. Ujęcie w IPET wszystkich dostosowań realizowanych w trakcie zajęć dodatkowych – działanie bezkosztowe. 
4. Zapewnienie uczniom, w sytuacji tego wymagającej, wsparcia nauczycieli współorganizujących kształcenie 

w trakcie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania – działanie finansowane w ramach środków 
własnych. 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu pracy stołówki szkolnej z uwzględnieniem diet specjalistycznych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standard pracy stołówki szkolnej z uwzględnieniem diet specjalistycznych, tj.: 
a. szkoła zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki spożywania posiłków, 
b. posiłki wydawane w stołówce spełniają ogólne wymagania dotyczące składu i sposobu przygotowania 

potraw dla uczniów, zgodnie z przepisami w tym zakresie, 
c. uczniowie spożywają obiad pod opieką nauczycieli, w tym nauczycieli świetlicy, 
d. zapewnia się dodatkowe wsparcie pracowników obsługi tym dzieciom, które tego wymagają. Zakres 

i rodzaj pomocy nie jest zawarty w IPET, 
e. obiady finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są takie same pod względem składu i gramatury, jak 

te opłacane przez rodziców/opiekunów prawnych. 
f. rodzice/ prawni opiekunowie mogą złożyć wniosek o realizację specjalnych potrzeb żywieniowych, 

wynikających ze stanu zdrowia. Do tej pory nie wpłynął żaden taki wniosek, 
g. rodzice/opiekunowie są informowani o możliwości zwolnienia z opłat za posiłki i realizacji specjalnych 

potrzeb żywieniowych poprzez regulamin stołówki. 
 

2. Szkołą posiada następujące bariery w zakresie standardu pracy stołówki szkolnej z uwzględnieniem diet 
specjalistycznych, tj: 
a. w szkole nie zapewnia się posiłków dietetycznych, zgodnie z zaleceniami lekarza – nie było do tej pory 
potrzeb w tym zakresie, jednodaniowe obiady są takie same dla wszystkich uczniów, 
b. nie realizuje się (na wniosek rodziców/opiekunów prawnych i za ich zgodą) specjalnych potrzeb 
żywieniowych, wynikających ze światopoglądu czy wyznawanej religii - nie było do tej pory potrzeb w tym 



147 
 

 
 zakresie, 

c. nie umożliwia się dostarczania posiłków przez rodziców/opiekunów prawnych i odgrzewania ich przez 
pracowników szkoły – nie było do tej pory potrzeb w tym zakresie, jest jednak możliwe do zorganizowania. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane rozwiązanie 
wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Zagwarantować realizację specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze stanu zdrowia uczniów. 
2. Organizować cyklicznie obowiązkowe szkolenia intendentki i wszystkich pracowników kuchni w zakresie 

realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych, np. dla uczniów chorujących na cukrzycę, wymagających diety 
bez laktozy, bez glutenu, bezmlecznych. 

3. Regularnie informować rodziców o możliwości zwolnienia z opłat za posiłki i realizacji specjalnych potrzeb 
żywieniowych np. na początku roku szkolnego, na zebraniach z wychowawcą klasy, podczas zapisywania 
dziecka do szkoły, na tablicach informacyjnych na korytarzach, stronie internetowej szkoły. 

4. Umożliwić – w wyjątkowych przypadkach - podgrzewanie i podawanie przez pracowników szkoły posiłków 
dostarczanych przez rodziców (np. ze względu na silną alergię lub ścisłe zasady religijne). 

5. Zapewnić – na wniosek rodziców – realizację specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze 
światopoglądu czy wyznawanej religii. 

6. Zorganizować szkolenie intendentki i pracowników kuchni w zakresie realizacji specjalnych potrzeb 
żywieniowych wynikających ze światopoglądu czy wyznawanej religii. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
rezultaty 

1. Przygotowywanie posiłków dostosowanych do specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze stanu 
zdrowia uczniów. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych działaniem– zgodnie z potrzebami. 
c) Rezultat: 
Realizacja specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze stanu zdrowia ucznia od momentu 
przekazania informacji przez rodzica/ opiekuna prawnego. 

 

2. Organizowanie cyklicznych obowiązkowych szkoleń intendentki i wszystkich pracowników kuchni 
w zakresie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych, np. dla uczniów chorujących na cukrzycę, 
wymagających diety bez laktozy, bez glutenu, bezmlecznych. 
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 a) Okres realizacji zalecenia: cyklicznie (raz w roku począwszy od IV kwartału 2021 r. – czerwiec 2023 r.) 

b) Wskaźnik: 
Liczba przeszkolonych pracowników kuchni i intendentów - 4. 
c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych wynikających ze stanu 
zdrowia. 

 

3. Regularne informowanie rodziców o możliwości zwolnienia z opłat za posiłki i realizacji specjalnych potrzeb 
żywieniowych. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba - 300. 
c) Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących możliwości zwolnienia z opłat za posiłki i realizacji 
specjalnych potrzeb żywieniowych na początku roku szkolnego poprzez stronę internetową szkoły 
i w trakcie zebrań z rodzicami. 

 
4. Umożliwienie – w wyjątkowych przypadkach - podgrzewania i podawania przez pracowników szkoły 

posiłków dostarczanych przez rodziców (np. ze względu na silną alergię lub ścisłe zasady religijne). 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów uzależniona od potrzeb. 
c) Rezultat: 
Zaspokojenie specjalnych potrzeb żywieniowych poprzez wydawanie w bezpieczny i higieniczny sposób 
posiłków dostarczanych przez rodziców. 

 

5. Zapewnienie – na wniosek rodziców – realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze 
światopoglądu czy wyznawanej religii. 
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 a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów uzależniona od potrzeb. 
c) Rezultat: 
Realizacja specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze światopoglądu czy wyznawanej religii. 

 

6. Zorganizowanie szkolenia intendentki i pracowników kuchni w zakresie realizacji specjalnych potrzeb 
żywieniowych wynikających ze światopoglądu czy wyznawanej religii. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba przeszkolonych osób - 4. 
c) Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy intendentki i pracowników kuchni z zakresu realizacji specjalnych potrzeb 
żywieniowych wynikających ze światopoglądu czy wyznawanej religii. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Zagwarantowanie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze stanu zdrowia uczniów – 
działanie bezkosztowe. 

2. Organizowanie cyklicznych (raz na rok) obowiązkowych szkoleń intendentki i wszystkich pracowników 
kuchni w zakresie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych, np. dla uczniów chorujących na cukrzycę, 
wymagających diety bez laktozy, bez glutenu, bezmlecznych – inne środki (własne). 

3. Regularne informowanie rodziców o możliwości zwolnienia z opłat za posiłki i realizacji specjalnych potrzeb 
żywieniowych np. na początku roku szkolnego, na zebraniach z wychowawcą klasy, podczas zapisywania 
dziecka do szkoły, na tablicach informacyjnych na korytarzach, stronie internetowej szkoły – działanie 
bezkosztowe. 

4. Umożliwienie – w wyjątkowych przypadkach - podgrzewanie i podawanie przez pracowników szkoły 
posiłków dostarczanych przez rodziców (np. ze względu na silną alergię lub ścisłe zasady religijne) – 
działanie bezkosztowe. 

Zalecane jest: 
1. Zapewnienie – na wniosek rodziców – realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze 
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 światopoglądu czy wyznawanej religii – działanie bezkosztowe. 

2. Zorganizowanie szkolenia intendentki i pracowników kuchni w zakresie realizacji specjalnych potrzeb 
żywieniowych wynikających ze światopoglądu czy wyznawanej religii – inne środki (własne). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja standardu w okresie trwałości. 
Doszkalanie pracowników kuchni i intendenta w zakresie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie standardu organizacji profilaktyki zdrowia oraz organizacji 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej, tj.: 

a. szkoła zapewnia opiekę profilaktyczną sprawowaną przez pielęgniarkę, ale nie zapewnia 
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, które realizowane są w szkole lub gabinecie 
stomatologicznym mobilnym lub stacjonarnym, z którym podpisano porozumienie. 

b. uwzględnia się realizację wsparcia dziecka w innym miejscu niż gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole 
(pokój chorych, łazienka) – jeżeli wynika to z potrzeb dziecka, 

c. wszyscy nauczyciele pracujący w szkole zostali skierowani na dodatkowe szkolenia specjalistyczne 
związane z udzielaniem pomocy w ramach profilaktyki zdrowotnej, 

d. wdrożono procedurę zgody pielęgniarki/ higienistki szkolnej na wykonywanie czynności o charakterze 
medycznym, 

e. rodzice nie uczestniczą w udzielaniu dziecku pomocy w gabinecie, są informowani o każdym zdarzeniu 
dotyczącym zdrowia dziecka, ale nie są za każdym razem wzywani w celu udzielania mu pomocy, 

f. w szkole uczą się dzieci wymagające dodatkowego zaangażowania pracowników i wykonywania 
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 regularnie określonych czynności o charakterze higienicznym - wsparcia uczniom w czynnościach 

higienicznych udzielają nauczyciele, pracownicy szkoły i pielęgniarka środowiskowa, 
g. w szkole nie ma uczniów z chorobami przewlekłymi wymagających dodatkowego zaangażowania 

pracowników. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Kontynuowanie realizowanych działań. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z realizacji standardu organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz 
organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 



152 
 

 
Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu organizacji wycieczek i wyjść szkolnych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła spełnia standard organizacji wycieczek i wyjść szkolnych, tj. 
a. program wycieczek jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci z indywidualnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 
b. każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyjściu i wycieczce szkolnej, 
c. podczas wycieczek, dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnioną opiekę 

dodatkowych nauczycieli, nauczycieli współorganizujących kształcenie, w miarę możliwości rodziców, 
d. w przypadku korzystania z pomocy przewodnika w trakcie trwania wyjścia i wycieczki szkolnej, 

dostosowuje się formy komunikacji w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich uczniów, 
e. środek transportu umożliwia przemieszczanie się wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z niepełnosprawnościami. 
 
2. Szkoła posiada następującą barierę w zakresie spełniania standardu organizacji wycieczek i wyjść szkolnych, tj.: 

a. w wycieczce/ wyjściu nie uczestniczy pielęgniarka w celu zapewnienia indywidualnej opieki i profilaktyki 
zdrowia. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Organizować wycieczki bez angażowania rodziców/opiekunów prawnych wybranych uczniów. 
2. W przypadku stwierdzenia potrzeb, zapewnić udział pielęgniarki w celu indywidualnej opieki i profilaktyki 

zdrowia. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Organizować wycieczki bez angażowania rodziców/opiekunów prawnych wybranych uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba wycieczek zorganizowanych bez udziału rodziców - 10 
c) Rezultat: 
Zwiększenie zaangażowania kadry w organizację wycieczek. 
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 2. W przypadku stwierdzenia potrzeb, zapewnić udział pielęgniarki w celu indywidualnej opieki i profilaktyki 

zdrowia. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów wymagających zapewnienia udziału pielęgniarki podczas wycieczki – według potrzeb. 
c) Rezultat: 
Zwiększenie dostępu do indywidualnej opieki i profilaktyki zdrowia podczas wycieczek. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Organizowanie wycieczek bez angażowania rodziców/opiekunów prawnych wybranych uczniów – działanie 
bezkosztowe. 

2. W przypadku stwierdzenia potrzeb, zapewnienie udziału pielęgniarki w celu indywidualnej opieki 
i profilaktyki zdrowia – inne środki (własne). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu organizacji wycieczek i wyjść szkolnych. 

OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR Organizacja i procedury. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
Realizacji 

Wdrożenie standardu działalności lidera dostępności. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie 
przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard działalności lidera dostępności, tj.: 
a. w szkole wyznaczona jest osoba, której zakres obowiązków wskazuje, że jest liderem dostępności 

w szkole. 
Szkoła posiada następującą barierę w zakresie spełniania standardu działalności lidera dostępności: 

a. zakres obowiązków nie jest całkowicie zgodny ze standardem MDS. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Wyznaczyć liderowi dostępności zakresu działań zgodnego ze standardem Modelu Dostępnej Szkoły. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

Zakres działań lidera dostępności jest zgodny ze standardem Modelu Dostępnej Szkoły. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba przygotowanych i wdrożonych dokumentów - 1 
c) Rezultat: 
Zapewnienie właściwej koordynacji działań w zakresie dostępności, zgodnej z Modelem Dostępnej Szkoły. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

Wyznaczenie liderowi dostępności zakresu działań zgodnego ze standardem Modelu Dostępnej Szkoły – 
działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonego standardu z zakresu działalności lidera dostępności. 
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Planowane 
działanie/inwestycja do 
Realizacji 

Wdrożenie standardu opracowania i wdrożenia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności szkoły. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następującą barierę w zakresie opracowania i wdrożenia Indywidualnego Planu Poprawy 
Dostępności szkoły: 

a. szkoła nie posiada opracowanego i przyjętego przez dyrektora, a następnie przyjętego przez organ 
prowadzący dokumentu IPPD. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Opracować i wdrożyć Indywidualny Plan Poprawy Dostępności, zgodnie ze standardem Modelu Dostępnej 
Szkoły. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności szkoły. 
a) Okres realizacji zalecenia: czerwiec 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba przygotowanych i wdrożonych dokumentów - 1 
c) Rezultat: 
Zapewnienie działalności szkoły zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności szkoły – inne środki (dodatek 
motywacyjny). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań. 
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Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu współpracy z organem prowadzącym. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard współpracy z organem prowadzącym, tj.: 
a. szkoła posiada porozumienie z organem prowadzącym (procedurę przekazywania środków finansowych) 

na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
b. Organ prowadzący (OP) otrzymuje środki finansowe na podstawie danych zgłoszonych przez dyrektora 

szkoły w SIO, 
c. OP przekazuje szkole całość środków pochodzących z tytułu dodatkowych wag subwencyjnych na 

realizację zaleceń z orzeczeń, w tym na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej – również 
w trakcie roku szkolnego, 

d. Organ prowadzący uczestniczy w przekazywaniu środków na zakup materiałów edukacyjnych, 
ćwiczeniowych i podręczników, które finansowane są z dotacji przeznaczonej dla szkoły, 

e. OP przekazuje do szkoły kopię metryczki subwencji oświatowej niezwłocznie po jej otrzymaniu, 
f. OP informuje dyrektora szkoły o wysokości środków, które wpływają z tytułu dodatkowych wag 

subwencyjnych na uczniów, 
g. Na wniosek szkoły OP w ostatnich latach dokonywał zmian w planie finansowym szkoły. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Przekazywać środki finansowe przez organ prowadzący do szkoły na podstawie porozumienia zawartego 
z dyrektorem szkoły według wzoru MDS. 

2. Zatwierdzać organizację pracy szkoły według potrzeb wynikających z wniosków dyrektora. 
3. Wyrażać przez OP zgody na zatrudnianie i zwiększanie wymiaru godzin nauczycieli, specjalistów, 

nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, pomocy nauczyciela. 
4. Zapewniać środki finansowe na poprawę warunków architektonicznych i zakup wyposażenia szkoły, w tym 

specjalistycznych pomocy dydaktycznych. 
5. Ustalać z przedstawicielem organu prowadzącego konieczność zatrudnienia nauczyciela 

współorganizującego proces kształcenia, specjalisty lub pomocy nauczyciela z uwagi na potrzeby uczniów. 
6. Przekazywać środki finansowe na realizację specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole z wyliczeniem wag subwencyjnych. 
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 Zalecane jest: 

1. Organizować współpracę z organem prowadzącym w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod 
i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Przekazywanie środków finansowych przez organ prowadzący do szkoły na podstawie porozumienia 
zawartego z dyrektorem szkoły według wzoru MDS. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba przygotowanych i wdrożonych dokumentów - 1 
c) Rezultat: 
Środki finansowe są przekazywane przez organ prowadzący do szkoły na podstawie porozumienia 
zawartego z dyrektorem szkoły według wzoru MDS. 

 

2. Zatwierdzanie organizacji pracy szkoły według potrzeb wynikających z wniosków dyrektora. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba aneksów do arkusza organizacji pracy szkoły – zgodna z potrzebami. 
c) Rezultat: 
Zapewnienie realizacji potrzeb wynikających z wniosków dyrektora. 

 
3. Wyrażanie przez OP zgody na zatrudnianie i zwiększanie wymiaru godzin nauczycieli, specjalistów, 

nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, pomocy nauczyciela. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zatrudnionych – zgodnie z aktualnymi potrzebami. 
c) Rezultat: 
Zapewnienie poziomu zatrudnienia specjalistów zgodnie z potrzebami. 
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 4. Zapewnianie środków finansowych na poprawę warunków architektonicznych i zakup wyposażenia szkoły, 

w tym specjalistycznych pomocy dydaktycznych. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba zakupionego wyposażenia i pomocy dydaktycznych – zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów. 
c) Rezultat: 
Zapewnienie dostępności do wyposażenia w tym specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów. 

 

5. Ustalanie z przedstawicielem organu prowadzącego konieczności zatrudnienia nauczyciela 
współorganizującego proces kształcenia, specjalisty lub pomocy nauczyciela z uwagi na potrzeby uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób zatrudnionych – zgodnie z aktualnymi potrzebami. 
c) Rezultat: 
Zapewnienie poziomu zatrudnienia specjalistów zgodnie z potrzebami. 

 
6. Przekazywanie środków finansowych na realizację specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole z wyliczeniem wag subwencyjnych. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej – 35 

c) Rezultat: 
Zapewnienie środków finansowych na realizację specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole z wyliczeniem wag subwencyjnych. 

 

7. Organizowanie współpracy z organem prowadzącym w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod 
i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 
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 a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b) Wskaźnik: 
Liczba przygotowanych i wdrożonych dokumentów - 1 
c) Rezultat: 
Zapewnienie realizacji współpracy z organem prowadzącym w toku komunikacji zdalnej. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Przekazywanie środków finansowych przez organ prowadzący do szkoły na podstawie porozumienia 
zawartego z dyrektorem szkoły według wzoru MDS – działanie bezkosztowe. 
2. Zatwierdzanie organizacji pracy szkoły według potrzeb wynikających z wniosków dyrektora – działanie 
bezkosztowe. 
3. Wyrażanie przez OP zgody na zatrudnianie i zwiększanie wymiaru godzin nauczycieli, specjalistów, 
nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, pomocy nauczyciela – działanie bezkosztowe. 
4. Zapewnianie środków finansowych na poprawę warunków architektonicznych i zakup wyposażenia szkoły, 
w tym specjalistycznych pomocy dydaktycznych – zgodnie z potrzebami. 
5. Ustalanie z przedstawicielem organu prowadzącego konieczności zatrudnienia nauczyciela 
współorganizującego proces kształcenia, specjalisty lub pomocy nauczyciela z uwagi na potrzeby uczniów – 
inne środki (własne). 
6. Przekazywanie środków finansowych na realizację specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole z wyliczeniem wag subwencyjnych – zgodnie z potrzebami. 
7. Organizowanie współpracy z organem prowadzącym w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod 
i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Kontynuacja wdrożonych działań. 
2. Realizacja standardu w okresie trwałości. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu tworzenia/ modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) 
na potrzeby poprawy dostępności. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard tworzenia/ modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby 
poprawy dostępności tj.: 

a. w szkole tworzone/modyfikowane są wewnętrzne procedury szkolne do potrzeb poprawy dostępności 
szkoły, 

b. w szkole został powołany zespół ds. tworzenia/modyfikacji wewnętrznych procedur szkolnych do potrzeb 
poprawy dostępności szkoły. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Kontynuowanie realizowanych działań. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja podjętych działań z zakresu standardu tworzenia/ modyfikacji wewnętrznych dokumentów 
szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu zapewniania dostępności w miejscu niedostępnym. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie zapewniania dostępności w miejscu niedostępnym, tj.: 
a. w szkole brak jest rozwiązań organizacyjnych dotyczących zapewnienia dostępności dla osób o specjalnych 

potrzebach, wynikających z niepełnosprawności. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Wdrożyć procedurę zapewniania dostępności w miejscach niedostępnych. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

Opracowanie i wdrożenie procedury zapewniania dostępności w miejscach niedostępnych. 
a) Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba przygotowanych i wdrożonych dokumentów - 1 
c) Rezultat: 
Funkcjonująca w szkole procedura określająca sposób zapewnienia dostępności w miejscach niedostępnych. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

Opracowanie i wdrożenie procedury zapewniania dostępności w miejscach niedostępnych – działanie 
bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja standardu w okresie trwałości. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
Realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu działania wszystkich nauczycieli. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard działania wszystkich nauczycieli, tj.: 
a. nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz specjaliści uczestniczą 

w opracowaniu i ewaluacji WOPFU, IPET, IPU i realizują opisane w nich cele, 
b. w szkole funkcjonują sposoby wymiany informacji o uczniach, informowania innych pracowników szkoły 

(zwłaszcza dyrektora i wychowawcy) o występujących trudnościach i postępach uczniów – rada 

pedagogiczna, wewnętrzny portal społecznościowy, posiedzenia zespołów, 
c. w szkole obowiązują zasady współpracy nauczycieli przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej 

z nauczycielami współorganizującymi proces kształcenia, specjalistami i innymi pracownikami oraz 
ustalono je w IPET, 

d. w szkole funkcjonują zasady współpracy nauczycieli z rodzicami/ opiekunami uczniów, w celu realizacji 
synergicznych oddziaływań wobec ucznia i przekazywania informacji na temat realizowanego programu 
oraz wsparcia, w IPET ustalono zasady współpracy nauczycieli z rodzicami/ opiekunami uczniów, 

e. nauczyciele przedmiotowi realizują zajęcia z uwzględnieniem podstawy programowej odpowiadającej 
danej niepełnosprawności uczniów, 

f. nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia rewalidacyjne oraz działania wynikające z programu 
profilaktyczno-wychowawczego szkoły, 

g. nauczyciele i specjaliści pomagają w planowaniu wykonywania zadań edukacyjnych, wspierają uczniów 
w przezwyciężaniu trudności, motywują do podejmowania wyzwań edukacyjnych we współpracy 
z rówieśnikami. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez dostosowanie metod i form pracy zarówno 
w pracy z grupą zróżnicowaną pod względem potrzeb edukacyjnych, jak i w toku pracy indywidualnej. 

2. Planować, realizować i ewaluować działania nauczycieli i specjalistów z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizacji procesu kształcenia oraz stosowania zasad projektowania 
uniwersalnego w edukacji. 

3. Scalać zasady uniwersalnego projektowania we wspólne kategorie w przypadku występowania tożsamych 
potrzeb uczniów. 

4. Zapewniać wsparcie w bieżącej pracy ucznia, realizować cele wskazane w IPET w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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 5. Indywidualizować proces kształcenia w sposób pozwalający na zachowanie dyskrecji i odbiegający od 

etykietowania poszczególnych uczniów na tle grupy/klasy/szkoły, przy jednoczesnym unikaniu wyręczania 
uczniów w podejmowanych aktywnościach. 

Zalecane jest: 
1. Określić zasady współpracy nauczycieli i specjalistów w toku komunikacji zdalnej z uwzględnieniem 

metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez dostosowanie metod i form pracy zarówno 
w pracy z grupą zróżnicowaną pod względem potrzeb edukacyjnych, jak i w toku pracy indywidualnej. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych pomocą - 35 
c) Rezultat: 
Stworzenie i rozwijanie elastycznego środowiska uczenia się odpowiadającego indywidualnym 
potrzebom edukacyjnym uczniów. 

 

2. Planowanie, realizowanie i ewaluacja działań nauczycieli i specjalistów z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizacji procesu kształcenia oraz stosowania 
zasad projektowania uniwersalnego w edukacji. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych pomocą - 35 
c) Rezultat: 
Zapewnienie uczniom holistycznej opieki i wsparcia w zakresie realizacji IPE. 

 

3. Scalanie zasad uniwersalnego projektowania we wspólne kategorie w przypadku występowania 
tożsamych potrzeb uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
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 Liczba uczniów objętych pomocą - 35 

c) Rezultat 
Zapewnienie realizacji działań zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania w przypadku 
występowania tożsamych potrzeb uczniów. 

 

4. Zapewnianie wsparcia w bieżącej pracy ucznia, realizacja celów wskazanych w IPET w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem - 4 
c) Rezultat 
Zapewnienie wsparcia uczniom poprzez realizację celów wskazanych w IPET. 

 

5. Indywidualizacja procesu kształcenia w sposób pozwalający na zachowanie dyskrecji i odbiegający od 
etykietowania poszczególnych uczniów na tle grupy/klasy/szkoły, przy jednoczesnym unikaniu 
wyręczania uczniów w podejmowanych aktywnościach. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych pomocą - 35 
c) Rezultat 
Dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami. 

 

6. Współpraca nauczycieli i specjalistów w toku komunikacji zdalnej z uwzględnieniem metod i technik 
komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba nauczycieli i specjalistów współpracujących w toku komunikacji zdalnej - 25 
c) Rezultat 
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 Zapewnienie współpracy nauczycieli w toku komunikacji zdalnej. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez dostosowanie metod i form pracy zarówno 
w pracy z grupą zróżnicowaną pod względem potrzeb edukacyjnych, jak i w toku pracy indywidualnej – 
działanie bezkosztowe. 

2. Planowanie, realizowanie i ewaluacja działań nauczycieli i specjalistów z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizacji procesu kształcenia oraz stosowania zasad projektowania 
uniwersalnego w edukacji – działanie bezkosztowe. 

3. Scalanie zasad uniwersalnego projektowania we wspólne kategorie w przypadku występowania tożsamych 
potrzeb uczniów – działanie bezkosztowe. 

4. Zapewnianie wsparcia w bieżącej pracy ucznia, realizacja celów wskazanych w IPET w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej – działanie bezkosztowe. 

5. Indywidualizacja procesu kształcenia w sposób pozwalający na zachowanie dyskrecji i odbiegający od 
etykietowania poszczególnych uczniów na tle grupy/klasy/szkoły, przy jednoczesnym unikaniu wyręczania 
uczniów w podejmowanych aktywnościach – działanie bezkosztowe. 

6. Współpraca nauczycieli i specjalistów w toku komunikacji zdalnej z uwzględnieniem metod i technik 
komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja standardu w okresie trwałości. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu działania pomocy nauczyciela. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada barierę w zakresie standardu działania pomocy nauczyciela: 
W roku szkolnym 2019/2020 nie była zatrudniona pomoc nauczyciela. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Realizować standard MDS, zgodnie z bieżącą sytuacją szkoły. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
rezultaty 

Realizacja standardu MDS, zgodnie z bieżącą sytuacją szkoły: 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba osób zatrudnionych na stanowisko pomocy nauczyciela – zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. 
c. Rezultat: 

Zapewnienie wsparcia w osobie pomocy nauczyciela dla uczniów o specjalnych potrzebach. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

Realizacja standardu MDS, zgodnie z bieżącą sytuacją szkoły - sfinansowane ze środków własnych. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja standardu w okresie trwałości według bieżących potrzeb w tym zakresie. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu przydzielania wsparcia wynikającego z IPET. 



167 
 

 
Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard przydzielania wsparcia wynikającego z IPET, tj.: 
a. szkoła posiada procedurę przydzielania wsparcia wynikającego z IPET, 
b. szkoła powołuje zespół opracowujący IPET składający się z nauczycieli, specjalistów, rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz innych zaproszonych na wniosek rodzica lub nauczyciela, osób, 
c. każdy zespół IPET ma wyznaczonego koordynatora, 
d. IPET jest modyfikowany w miarę potrzeb, 
e. spotkania odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym, 
f. rodzice, opiekunowie prawni są informowani o zebraniach zespołu i uczestniczą w opracowaniu IPET, 

WOPFU, 
g. nauczyciele i specjaliści przeprowadzają wielospecjalistyczną ocenę, na podstawie orzeczenia, obserwacji, 

analizy wytworów pracy ucznia, wywiadu z rodzicami, opracowują IPET, dokonują oceny efektywności 
udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i go modyfikują, 

h. rodzice/opiekunowie prawni otrzymują kserokopię dokumentów WOPFU i IPET, poświadczają ich odbiór 
pisemnym oświadczeniem. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Włączyć pomoc nauczyciela w opracowanie i ewaluację IPET, WOPFU na podstawie wniosku złożonego 
przez dyrektora lub rodziców/ prawnych opiekunów). 

2. Pełnić nadzór pedagogiczny nad pracami zespołu nauczycieli i specjalistów związanymi z opracowaniem 
WOPFU i IPET, organizacją zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia 
dla ucznia na terenie szkoły, nadzorować ewaluacje WOPFU i IPET oraz jego modyfikacje. 

3. Przygotować zakres dostosowań w obrębie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z zastosowaniem zasad 
uniwersalnego projektowania. 

4. Przygotować programy zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym 
roku szkolnym, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
i WOPFU, z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania oraz ewaluować i modyfikować programy 
zajęć w danym okresie i na koniec roku szkolnego – jeśli są one wymagane. 

5. Zwiększać poziom zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w celu realizacji potrzeb uczniów w zakresie zajęć 
z pomocy psychologiczno- pedagogicznej – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

6. Przydzielać obowiązki i wymiar godzin prowadzenia zajęć (rewalidacyjnych, z pomocy psychologiczno- 
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 pedagogicznej), wsparcie uczniowi, w ramach zajęć odbywających się na terenie szkoły oraz organizować 

zajęć w ramach kwalifikacji nauczycieli pracujących w szkole i zatrudniać nauczycieli/specjalistów do 
realizacji wsparcia dla ucznia określonego w IPET. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Udział pomocy nauczyciela w opracowaniu i ewaluacji IPET, WOPFU (po złożeniu wniosku przez dyrektora 
lub rodziców/ prawnych opiekunów). 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba osób zatrudnionych na stanowisko pomocy nauczyciela – zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. 
c. Rezultat: 
Zapewnienie pogłębionej diagnozy poprzez udział pomocy nauczyciela w opracowaniu i ewaluacji IPET, 
WOPFU. 

 

2. Pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad pracami zespołu nauczycieli i specjalistów 
związanymi z opracowaniem WOPFU i IPET, organizacją zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia dla ucznia na terenie szkoły, nadzorowanie ewaluacji WOPFU 
i IPET oraz jego modyfikacji. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba osób sprawujących nadzór pedagogiczny - 2 
c. Rezultat: 
Zapewnienie właściwej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Przygotowanie zakresu dostosowań w obrębie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z zastosowaniem zasad 
uniwersalnego projektowania. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba osób objętych wsparciem wynikającym z IPET - 4 
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 c. Rezultat: 

Dostosowanie procesu opiekuńczo-wychowawczego do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE. 

 
4. Przygotowanie programów zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym 

roku szkolnym, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
i WOPFU, z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania oraz ewaluacja i modyfikacja programów 
zajęć w danym półroczu i na koniec roku szkolnego – jeśli są one wymagane. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba uczniów, dla których należy przygotować wyżej wymienione programy – 4 
c. Rezultat: 
Programy zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zgodne z zaleceniami 
zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i WOPFU oraz przygotowane z zastosowaniem 
zasad uniwersalnego projektowania. 

 
5. Zwiększenie poziomu zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w celu realizacji potrzeb uczniów w zakresie 

zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej – zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba zatrudnionych specjalistów – zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. 
c. Rezultat: 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE. 

 

6. Przydzielenie obowiązków i wymiaru godzin prowadzenia zajęć (rewalidacyjnych, z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej), wsparcia uczniowi, w ramach zajęć odbywających się na terenie szkoły oraz 
organizacji zajęć w ramach kwalifikacji nauczycieli pracujących w szkole i zatrudnienie 
nauczyciela/specjalisty do realizacji wsparcia dla ucznia określonego w IPET. 
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 a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

b. Wskaźnik: 
Liczba godzin przyznanych zajęć – zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów. 
c. Rezultat: 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Udział pomocy nauczyciela w opracowaniu i ewaluacji IPET, WOPFU (po złożeniu wniosku przez dyrektora 
lub rodziców/ prawnych opiekunów) – działanie bezkosztowe. 

2. Pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad pracami zespołu nauczycieli i specjalistów 
związanymi z opracowaniem WOPFU i IPET, organizacją zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia dla ucznia na terenie szkoły, nadzorowanie ewaluacji WOPFU 
i IPET oraz jego modyfikacji – działanie bezkosztowe. 

3. Przygotowanie zakresu dostosowań w obrębie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z zastosowaniem zasad 
uniwersalnego projektowania – działanie bezkosztowe 

4. Przygotowanie programów zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym 
roku szkolnym, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i 
WOPFU, z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania oraz ewaluacja i modyfikacja programów 
zajęć w danym półroczu i na koniec roku szkolnego (jeśli są one wymagane) – działanie bezkosztowe 

5. Zwiększenie poziomu zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w celu realizacji potrzeb uczniów w zakresie 
zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej – zgodnie z bieżącymi potrzebami – działanie finansowane 
ze środków własnych. 

6. Przydzielenie obowiązków i wymiaru godzin prowadzenia zajęć, wsparcia uczniowi, w ramach zajęć 
odbywających się na terenie szkoły oraz organizacji zajęć w ramach kwalifikacji nauczycieli pracujących 
w szkole i zatrudnienie nauczyciela/specjalisty do realizacji wsparcia dla ucznia określonego w IPET - 
działanie finansowane ze środków własnych. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja podjętych działań z zakresu standardu przydzielania wsparcia wynikającego z IPET 
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Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu zatrudniania specjalistów. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard zatrudniania specjalistów, tj.: 
a. szkoła spełnia wymóg zapewnienia minimum 2 etatów specjalistów na 400 uczniów, 
b. w szkole pracują nauczyciele specjaliści o następujących kwalifikacjach: pedagog – 22/22, nauczyciele 

zajęć rewalidacyjnych – 10/18, logopeda – 4/22, nauczyciel współorganizujący – 60/20. Nauczyciele 
specjaliści angażują się w realizację bieżących zastępstw, 

c. w szkole prowadzona jest analiza potrzeb w zakresie wsparcia specjalistów na podstawie wywiadów 
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

d. szkoła posiada rozwiązania pozwalające pozyskać brakujących specjalistów – dofinansowuje 
nauczycielom zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami placówki. 

e. w szkole w ciągu ostatnich 2 lat poszukiwano specjalisty (ogłoszenie na stronie, PUP), został 
zatrudniony, 

f. organ prowadzący przekazuje szkole wszystkie środki finansowe, które otrzymuje z tytułu dodatkowych 
wag subwencyjnych na uczniów uczęszczających do tej szkoły, 

g. środki finansowe przekazywane do szkoły są w wymiarze nie mniejszym niż środki, które trafiają do 
organu prowadzącego z tytułu orzeczeń i na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej według 
liczby uczniów. 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie zatrudniania specjalistów: 
a. kwalifikacje nauczycieli i specjalistów nie zawsze odpowiadają potrzebom uczniów. 
b. liczba etatów specjalistów nie jest adekwatna do potrzeb uczniów określonych w orzeczeniach, opiniach, 

innych dokumentach dostarczanych przez rodziców czy zdiagnozowanych przez nauczycieli. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Prowadzić analizę potrzeb w zakresie zatrudnienia zgodnie ze standardem MDS. 
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Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Badanie potrzeb w zakresie zatrudnienia zgodnie ze standardem MDS. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przeprowadzonych analiz dotyczących potrzeb w zakresie zatrudnienia - 2 
c. Rezultaty: 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE. 
Stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się odpowiadającego indywidualnym potrzebom 
uczniów. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Prowadzenie analizy potrzeb w zakresie zatrudnienia zgodnie ze standardem MDS – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja podjętych działań z zakresu standardu zatrudniania specjalistów. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu zatrudniania personelu medycznego w szkole. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard zatrudniania personelu medycznego w szkole, tj.: 
a. uczniowie objęci są bezpłatnym dostępem do opieki medycznej na podstawie porozumienia z Praktyką 

Lekarza Rodzinnego w Borkach, 
b. zaplanowane zostało objęcie uczniów opieką stomatologiczną, jednak nie została wdrożona ze względu 

na wybuch pandemii. 
c. czas pracy pielęgniarki nie jest elastyczny, opieka nie jest też świadczona każdego dnia. 

Szkoła posiada następujące bariery: 
a. uczniowie nie są objęci bezpłatnym dostępem do opieki stomatologicznej, 
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 b. opieka pielęgniarki jest częściowo dostosowana do potrzeb uczniów: pielęgniarka przeprowadza 

pogadanki nt. higieny i zdrowego stylu życia, wykonuje badania bilansowe uczniów, fluoryzacja, kontrolę 
czystości. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Zapewnić bezpłatny dostęp do opieki stomatologicznej. 
2. Poinformować rodziców o bezpłatnych świadczeniach z zakresu opieki stomatologicznej. 
3. Dostosować opiekę pielęgniarki do potrzeb uczniów. 
4. Ustalić stały harmonogram świadczenia opieki przez pielęgniarkę. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do opieki stomatologicznej. 
a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych opieką stomatologiczną - 150 
c. Rezultat: 
Objęcie uczniów bezpłatną opieką stomatologiczną. 

 
2. Informowanie rodziców o bezpłatnych świadczeniach z zakresu opieki stomatologicznej. 

a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba poinformowanych rodziców/prawnych opiekunów - 150 
c. Rezultat: 
Wzrost poziomu wiedzy rodziców w zakresie dostępności bezpłatnych świadczeń. 

 

3. Dostosowanie opieki pielęgniarki do potrzeb uczniów. 
a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych opieką pielęgniarki - 230 
c. Rezultat: 
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 Zapewnienie dostępu do bezpłatnej opieki świadczonej przez pielęgniarkę. 

 
4. Ustalenie stałego harmonogramu świadczenia opieki przez pielęgniarkę. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba opracowanych dokumentów - 1 
c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do opieki pielęgniarki zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do opieki stomatologicznej – inne środki. 
2. Poinformowanie rodziców o bezpłatnych świadczeniach z zakresu opieki stomatologicznej – działanie 

bezkosztowe. 
3. Dostosowanie opieki pielęgniarki do potrzeb uczniów – inne środki. 
4. Ustalenie stałego harmonogramu świadczenia opieki przez pielęgniarkę – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu dostępności personelu medycznego. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
Realizacji 

Wdrożenie standardu współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi, tj.: 
a. ustalono i wdrożono zasady współpracy z rodzicami/opiekunami uczniów, w celu prawidłowego przebiegu 

oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych na terenie szkoły, 
b. rodzice i opiekunowie uczestniczą w rozpoznawaniu potrzeb swoich dzieci, w spotkaniach IPET i WOPFU, 
c. rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach rewalidacyjnych, 

socjoterapeutycznych oraz z pomocy psychologicznopedagogicznej, 
d. szkoła monitoruje potrzeby rodziców/opiekunów prawnych posiadających niepełnosprawność poprzez 
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 rozmowy, obserwacja sytuacji życiowej rodziców, współpracę z GOPS, 

e. szkoła wdraża działania podnoszące dostępność dla rodziców/ opiekunów z niepełnosprawnościami. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Systematycznie monitorować potrzeby rodziców z niepełnosprawnościami. 
2. Likwidować bariery w dostępności szkoły, które napotykają rodzice. 
3. Organizować cykliczne spotkania (minimum 2 spotkania w roku szkolnym) i konsultacje dot. dostępności 

szkoły. 
4. Omawiać organizację szkoły z rodzicami – wymaga to od szkoły gotowości do przyjęcia opinii 

i ewentualnej modyfikacji swoich pomysłów. 
5. Organizować cykliczne dyżury lidera dostępności, co najmniej raz w miesiącu oraz umożliwiać 

bezpośrednie kontakty z liderem za pomocą wydzielonej skrzynki elektronicznej). 
6. Przeszkolić pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego do 

czytania i zrozumienia. 
7. Rozpoznawać potrzeby rodziców i opiekunów poprzez pytania o szczególne potrzeby, związane 

z zapewnieniem dostępności. Pytania takie powinny być zawarte m.in. w zaproszeniu na wywiadówki, 
spotkania, konsultacje i inne wydarzenia organizowane w szkole. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Systematyczne monitorowanie potrzeb rodziców z niepełnosprawnościami. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba rodziców objętych monitoringiem - 3 
c. Rezultat: 
Objęcie wsparciem rodziców z niepełnosprawnościami. 

 

2. Likwidacja barier w dostępności szkoły, które napotykają rodzice np. poprzez dostosowanie strony 
internetowej szkoły. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 



176 
 

 
 Liczba rodziców w stosunku do których likwidowane są bariery - 3 

c. Rezultat: 
Stworzenie środowiska sprzyjającego funkcjonowaniu rodziców z niepełnosprawnościami 

 
3. Organizowanie cyklicznych spotkań (minimum 2 spotkania w roku szkolnym) i konsultacji dot. 

dostępności szkoły. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba zorganizowanych spotkań – 4 spotkania; 18 konsultacji 
c. Rezultat: 
Harmonogram zebrań z rodzicami uwzględniający spotkania i konsultacje dotyczące dostępności szkoły. 

 

4. Omawianie organizacji szkoły z rodzicami. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przedstawicieli rodziców (Rada Rodziców) - 14 
c. Rezultat: 
Zapewnienie rodzicom możliwości wyrażenia swojej opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły. 

 

5. Organizowanie cyklicznych dyżurów lidera dostępności, co najmniej raz w miesiącu oraz umożliwienie 
bezpośredniego kontakt z liderem za pomocą wydzielonej skrzynki elektronicznej). 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba dyżurów lidera dostępności - 18 
c. Rezultat: 
Możliwość bezpośredniego kontaktu z liderem. 
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 6. Przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego do 

czytania i zrozumienia – działanie realizowane w ramach standardu podnoszenia świadomości kadry 
w zakresie niwelowania barier w procesie edukacji. 

 
7. Rozpoznawanie potrzeb rodziców i opiekunów poprzez pytania o szczególne potrzeby, związane 

z zapewnieniem dostępności. Pytania takie powinny być zawarte m.in. w zaproszeniu na wywiadówki, 
spotkania, konsultacje i inne wydarzenia organizowane w szkole. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba rodziców - 150 
c. Rezultat: 
Wzrost świadomości dotyczącej potrzeb rodziców. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Systematyczne monitorowanie potrzeb rodziców z niepełnosprawnościami – działanie bezkosztowe. 
2. Likwidacja barier w dostępności szkoły, które napotykają rodzice – inne środki (własne). 
3. Organizowanie cyklicznych spotkań (minimum 2 spotkania w roku szkolnym) i konsultacji dot. dostępności 

szkoły – działanie bezkosztowe. 
4. Omawianie organizacji szkoły z rodzicami – działanie bezkosztowe. 
5. Organizowanie cyklicznych dyżurów lidera dostępności, co najmniej raz w miesiącu oraz umożliwienie 

bezpośredniego kontakt z liderem za pomocą wydzielonej skrzynki elektronicznej) – działanie bezkosztowe. 
6. Przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego do 

czytania i zrozumienia – wydatki uwzględnione w standardzie podnoszenia świadomości kadry w zakresie 
niwelowania barier w procesie edukacji. 

7. Rozpoznawanie potrzeb rodziców i opiekunów poprzez pytania o szczególne potrzeby, związane 
z zapewnieniem dostępności. Pytania takie powinny być zawarte m.in. w zaproszeniu na wywiadówki, 
spotkania, konsultacje i inne wydarzenia organizowane w szkole – działanie bezkosztowe. 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja standardu w okresie trwałości według bieżących potrzeb w tym zakresie. 

OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR Kwalifikacje i kompetencje. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu podnoszenia świadomości kadry w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następującą barierę w zakresie podnoszenia świadomości kadry w obszarze dostępności 
i edukacji dla wszystkich: 

a. w szkole nie przeprowadzono żadnego spotkania dla kadry szkoły, które miałoby na celu wzrost 
świadomości nt. podnoszenia dostępności w szkole. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Podjąć działania umożliwiające budowanie świadomości członków zespołu jako kluczowych aktorów 
odpowiedzialnych za zwiększenie dostępności w placówce poprzez zorganizowanie minimum 5 spotkań 
dot. zwiększania dostępności. 

2. Opracować tematykę spotkań dostosowaną do potrzeb pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 
oraz zgodną z wytycznymi zawartymi w standardzie Modelu Dostępnej Szkoły. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Podjęcie działań umożliwiających budowanie świadomości członków zespołu jako kluczowych aktorów 
odpowiedzialnych za zwiększenie dostępności w placówce poprzez zorganizowanie minimum 5 spotkań 
dot. zwiększania dostępności. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźniki: 
Liczba zorganizowanych spotkań – 10 
Liczba osób przeszkolonych - 28 
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 c. Rezultat: 

Wzrost świadomości członków zespołu dotyczących zwiększenia dostępności w placówce. 
 
2. Tematyka spotkań dostosowana do potrzeb pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz 

zgodna z wytycznymi zawartymi w standardzie Modelu Dostępnej Szkoły. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba spotkań - 10 
c. Rezultat: 
Wzrost świadomości członków zespołu dotyczących zwiększenia dostępności w placówce. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Podjęcie działań umożliwiających budowanie świadomości członków zespołu jako kluczowych aktorów 
odpowiedzialnych za zwiększenie dostępności w placówce – działanie bezkosztowe (dzielenie się wiedzą 
wśród członków kadry szkoły). 

2. Dostosowanie tematyki spotkań dostosowanej do potrzeb pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych oraz zgodnej z wytycznymi zawartymi w standardzie Modelu Dostępnej Szkoły – 
działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Okresowe doszkalanie kadry w zakresie zwiększenie dostępności. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
Realizacji 

Wdrożenie standardu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększaniem 
dostępności. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie spełniania standardu identyfikacji i analizy potrzeb 
szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększaniem dostępności tj.: 

a. szkoła nie dokonuje okresowej analizy i identyfikacji potrzeb w odniesieniu do zapotrzebowania na 
konkretne kompetencje i kwalifikacje, które dotyczą pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Przeprowadzać identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych zgodnie z MDS. Informacje w omawianym 
zakresie powinny pochodzić z różnych źródeł: 

a. ustaleń prowadzonego nadzoru pedagogicznego, 
b. wyników ewaluacji wewnętrznej, 
c. wyników zewnętrznych badań potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia (np. realizowanych lokalnie 

przez kuratorium na konkretnym obszarze), 
d. opracowanego planu rozwoju szkoły na rok lub kilka najbliższych lat, 
e. kierunków aktualnej polityki oświatowej w kraju, 
f. ankiet, których respondentami będą zarówno nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, jak 

i rodzice/opiekunowie prawni. 
2. Objąć analizą wszystkich pracowników szkoły. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Przeprowadzenie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych zgodnie z MDS. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przeprowadzonych analiz - 2 
c. Rezultat: 
Wzrost świadomości potrzeb szkoleniowych. 

 

2. Objęcie analizą wszystkich pracowników szkoły. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba pracowników szkoły objętych analizą - 35 
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 c. Rezultat: 

Poznanie potrzeb szkoleniowych wszystkich pracowników szkoły. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Przeprowadzenie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych zgodnie z MDS – działanie bezkosztowe. 
2. Objęcie analizą wszystkich pracowników szkoły – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Prowadzenie okresowej identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych zgodnie z MDS. 
2. Wdrożenie i okresowa analiza i identyfikacja potrzeb w odniesieniu do zapotrzebowania na konkretne 

kompetencje i kwalifikacje dotyczące pracy z uczniem z SPE. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
Realizacji 

Wdrożenie standardu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry, tj.: 
a. dokonuje cyklicznie (raz w roku) analizy potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji u kadry 

pedagogicznej pracującej z uczniami z różnorodnymi potrzebami, 
b. w ostatnich 2 latach kadra pedagogiczna szkoły nabyła kwalifikacje i kompetencje dotyczące 

stosowania racjonalnych usprawnień i modyfikacji w zakresie: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, treningu umiejętności społecznych, 

c. potwierdzone kompetencje i kwalifikacje w zakresie racjonalnych usprawnień posiada 30% kadry 
pedagogicznej, 

d. w ostatnich 2 latach kadra pedagogiczna szkoły nabyła kwalifikacje i kompetencje dotyczące w zakresie 
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 stosowania zasad uniwersalnego projektowania oraz zwiększania dostępności w edukacji w zakresie: 

stosowania różnorodnych form i metod pracy aktywizujących uczniów w nabywaniu umiejętności 
matematyczno-przyrodniczych i językowych, uczenia przez doświadczenie, rozwijania kreatywności 
i innowacyjności, stosowania technologii informatycznej i cyfrowej oraz udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

e. potwierdzone kwalifikacje i kompetencje posiada w zakresie uniwersalnego projektowania i 
zwiększania dostępności w edukacji 100% kadry pedagogicznej, 

f. analiza jest dokonywana raz w roku szkolnym. 
 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry: 
a. szkoła częściowo zapewnia kadrze finansowanie i współfinansowanie udziału w kształceniu formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym (w roku szkolnym 2019/2020 udzielono finansowania raz, udzielono 
także jednego dofinansowania), 

b. kadra niepedagogiczna nie posiada potwierdzonych kompetencji i kwalifikacji w zakresie: stosowania 
racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji, 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Zapewnić kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb wynikających 
z przeprowadzanych w szkole analiz – finansowania i współfinansowania udziału w kształceniu formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym dotyczącym: 

a. obowiązujących rozwiązań prawnych, uwzględniających perspektywę podnoszenia poziomu dostępności 
i edukacji włączającej, 

b. zarządzania oświatą i zagadnień związanych z zarządzaniem w środowisku dostępnym i włączającym, we 
współpracy z organem prowadzącym, 

c. komunikacji z rodzinami/opiekunami prawnymi: skuteczne angażowanie rodziców/opiekunów prawnych 
i rodzin we wspomaganie procesu uczenia się ich dziecka, efektywna komunikacja 
z rodzicami/opiekunami prawnymi i innymi bliskimi dziecka, wywodzącymi się z różnych społeczności 
kulturowych, etnicznych, językowych i różniących się statusem socjoekonomicznym, 

d. podnoszenia poziomu rozumienia psychospołecznych uwarunkowań, indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów oraz wiedzy w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami oraz praw dziecka, 
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 e. podnoszenia poziomu rozumienia indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów i ich funkcjonowania 

w zespole klasowym i szkole, 
f. realizacji indywidualnych potrzeb uczniów, w tym w szczególności potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności, 
g. realizacji czynności i zadań szkolnych z użyciem przedmiotów i materiałów dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb ze względu na ograniczenia sprawności fizycznej, ruchowej, intelektualnej, 
komunikacyjnej, 

h. różnorodnych sposobów komunikowania się i adaptacji (np. AAC, urządzenia powiększające 
i dostosowujące obraz do ostrości i pola widzenia ucznia, urządzenia przekształcające bodźce wzrokowe 
na bodźce foniczne lub dotykowe, stosowanie systemu Braille’a, środków komunikowania się 
dostosowanych do potrzeb uczniów głuchoniewidomych, osób głuchych, stosowanie tekstów łatwych 
do czytania i zrozumienia), 

i. strategii nauczania, w oparciu o indywidualne plany i programy edukacyjne, z zastosowaniem 
specjalistycznych metod pracy i spersonalizowanych programów nauczania, 

j. strategii pracy z grupą, klasą, w której występują zróżnicowane potrzeby edukacyjne, 
k. rozpoznania uwarunkowań i funkcjonowania uczniów, w tym wpływu warunków kształcenia 

i stosowanych metod dydaktycznych w odniesieniu do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 
w szczególności z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

l. tworzenia i realizacji programów wsparcia, ich monitorowania, ewaluacji i modyfikacji w kontekście 
zmieniających się potrzeb, w szczególności uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i niepełnosprawnościami, 

m. organizacji nauczania dostosowanego do indywidualnego tempa procesów poznawczych i czynności 
psychomotorycznych ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami, w szczególności ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 

n. doskonalenia warsztatu diagnostycznego z uwzględnieniem diagnozy/oceny funkcjonalnej w modelu 
biopsychospołecznym, z zastosowaniem procedur diagnostycznych, z wykorzystaniem 
międzynarodowych klasyfikacji (ICD, ICF), 

o. stosowania zasad projektowania uniwersalnego w edukacji. 
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 2. Zapewnić minimum 20% kadry niepedagogicznej nabycia kompetencji i kwalifikacji, w zakresie: 

a. stosowania racjonalnych usprawnień, 
b. uniwersalnego projektowania, 
c. zwiększania dostępności w edukacji. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zapewnienie kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb 
wynikających z przeprowadzanych w szkole analiz – finansowania i współfinansowania udziału 
w kształceniu formalnym, nieformalnym i pozaformalnym dotyczącym podnoszenia kwalifikacji 
i kompetencji w zakresie zwiększania dostępności w pracy z uczniami. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba sfinansowanych i dofinansowanych form doskonalenia – zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. 
c. Rezultat: 
Wzrost kompetencji i kwalifikacji przeszkolonej kadry. 

 

2. Zapewnienie minimum 20% kadry niepedagogicznej nabycia kompetencji i kwalifikacji, w zakresie: 
stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji – 
efekty działań opisane w standardzie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry dla poziomu średniego. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Zapewnienie kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej finansowania i współfinansowania udziału 
w kształceniu formalnym, nieformalnym i pozaformalnym dotyczącym podnoszenia kwalifikacji 
i kompetencji w zakresie zwiększania dostępności w pracy z uczniami – inne środki (własne). 

2. Zapewnienie minimum 20% kadry niepedagogicznej nabycia kompetencji i kwalifikacji, w zakresie 
stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania i zwiększania dostępności w edukacji – 
katalog wydatków ujęty w standardzie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry dla poziomu średniego. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Okresowe doszkalanie kadry z zakresu stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania 

i zwiększania dostępności w edukacji. 
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OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR Dostępność cyfrowa i informacyjna. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu dostępności cyfrowej i informacyjnej. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standardy dostępności cyfrowej i informacyjnej, tj.: 
a. w szkole wdrożono likwidację barier informacyjnych, poprzez wprowadzenie dostępnego systemu 

informatycznego, służącego zarządzaniu szkołą oraz komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi 
(dziennik elektroniczny LIBRUS), 

b. w przypadku braku możliwości korzystania przez rodzica z dziennika elektronicznego, możliwe są 
alternatywne formy kontaktu przez e-mail, komunikatory internetowe, telefon. 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjnej: 
a. strona internetowa szkoły nie spełnia standardów dostępności na poziomie wymaganym Ustawą z dn. 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych, 

b. szkoła nie zapewnia likwidacji barier komunikacyjnych i informacyjnych w ramach prowadzonych na 
swoim terenie szkoleń i warsztatów, 

c. szkoła w kontaktach z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniami nie zapewnia możliwości korzystania 
z form wspomaganej komunikacji i AAC, 

d. w szkole nie wprowadzono procedury udostępniania informacji i niezbędnych materiałów w druku 
powiększonym, alfabecie Braille’a lub w wersji elektronicznej, 

e. w szkole nie wprowadzono procedury gwarantującej przygotowanie i udostępnienie najważniejszych 
dokumentów (statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym, 

f. szkoła samodzielnie bądź przy wykorzystaniu zasobów zewnętrznych, nie organizuje cyklicznych 
audytów dostępności udostępnianych przez nią treści cyfrowych, 

g. szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym, nie przygotowuje specyfikacji dokonywanych na jej 
potrzeby zamówień, z uwzględnieniem standardów dostępności cyfrowej i informacyjnej, 



186 
 

 
 h. osoby odpowiedzialne za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie treści cyfrowych oraz 

drukowanych, a także osoby odpowiedzialne za cyfrową infrastrukturę, jej konserwację, zamawianie, 
zakup i odbiór w ramach szkoły, nie zostały przeszkolone w zakresie wymogów dotyczących dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. Szkoła nie zatrudnia takich osób. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Dostosować stronę internetową szkoły. 
2. Zapewnić likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych w ramach prowadzonych na swoim terenie 

szkoleń i warsztatów. 
3. Zapewnić możliwość korzystania z form wspomaganej komunikacji i AAC – zgodnie z potrzebami uczniów 

i rodziców/ prawnych opiekunów. 
4. Wprowadzić procedurę udostępniania informacji i niezbędnych materiałów w druku powiększonym, 

alfabecie Braille’a lub w wersji elektronicznej. 
5. Wprowadzić procedurę gwarantującą przygotowanie i udostępnienie najważniejszych dokumentów 

(statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym. 
6. Przygotować specyfikację dokonywanych na potrzeby szkoły zamówień, z uwzględnieniem standardów 

dostępności cyfrowej i informacyjnej. 
7. Prowadzić cykliczne audyty dostępności cyfrowej udostępnianych treści. 
8. Wyznaczyć osobę/osoby odpowiedzialne za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie treści 

cyfrowych oraz drukowanych, a także osoby odpowiedzialne za cyfrową infrastrukturę, jej konserwację, 
zamawianie, zakup i odbiór w ramach szkoły w zakresie wymogów dotyczących dostępności cyfrowej 
i informacyjnej. 

9. Przeprowadzić szkolenie osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie 
treści cyfrowych oraz drukowanych, a także osób odpowiedzialnych za cyfrową infrastrukturę, jej 
konserwację, zamawianie, zakup i odbiór w ramach szkoły w zakresie wymogów dotyczących dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 

1. Dostosowanie strony internetowej szkoły. 
a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – marzec 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
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- wskaźniki 
- rezultaty 

Liczba stron internetowych szkoły spełniających standard dostępności cyfrowej - 1 
c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do treści strony internetowej szkoły osobom o indywidualnych potrzebach. 

 
2. Zapewnienie likwidacji barier komunikacyjnych i informacyjnych w ramach prowadzonych na swoim 

terenie szkoleń i warsztatów. 
a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przeszkolonych osób – 400 
c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do szkoleń i warsztatów odbiorcom o indywidualnych potrzebach. 

 

3. Przygotowanie i wdrożenie procedur zapewniających likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych, 
zawierających minimum: możliwość korzystania z form wspomaganej komunikacji i AAC (zgodnie 
z potrzebami uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów), udostępnianie informacji i niezbędnych 
materiałów w druku powiększonym, alfabecie Braille’a lub w wersji elektronicznej, przygotowanie 
i udostępnienie najważniejszych dokumentów (statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym. 
a. Okres realizacji zalecenia: luty 2022 r. –czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przygotowanych i wdrożonych procedur – 1 
c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do informacji i dostosowanie form kontaktu ze szkołą dla osób z indywidualnymi 
potrzebami. 

 

4. Przygotowanie specyfikacji dokonywanych na potrzeby szkoły zamówień, z uwzględnieniem standardów 
dostępności cyfrowej i informacyjnej. 
a. Okres realizacji zalecenia: luty 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
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 Liczba przygotowanych wzorów specyfikacji – 1 

c. Rezultat: 
Zwiększenie dostępu różnych podmiotów do informacji z zakresu dokonywanych na potrzeby szkoły 
zamówień. 

 

5. Prowadzenie cyklicznych audytów dostępności cyfrowej udostępnianych treści. 
a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba stron internetowych szkoły poddanych audytowi dostępności cyfrowej - 1 
c. Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do treści strony internetowej szkoły osobom o indywidualnych potrzebach. 

 

6. Wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie 
treści cyfrowych oraz drukowanych, a także osób odpowiedzialnych za cyfrową infrastrukturę, jej 
konserwację, zamawianie, zakup i odbiór w ramach szkoły w zakresie wymogów dotyczących dostępności 
cyfrowej i informacyjnej. 
a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba wyznaczonych osób - 3 
c. Rezultat: 
Zwiększenie dostępu do informacji o działalności szkoły osobom o indywidualnych potrzebach. 

 

7. Przeprowadzenie szkolenia osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne 
rozpowszechnianie treści cyfrowych oraz drukowanych, a także osób odpowiedzialnych za cyfrową 
infrastrukturę, jej konserwację, zamawianie, zakup i odbiór w ramach szkoły w zakresie wymogów 
dotyczących dostępności cyfrowej i informacyjnej. 
a. Okres realizacji zalecenia: marzec 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
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 Liczba przeszkolonych osób: 6 

c. Rezultat: 
Podniesienie kwalifikacji w zakresie dostępności cyfrowej/informacyjnej. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Dostosowanie strony internetowej szkoły – inne środki (własne). 
2. Zapewnienie likwidacji barier komunikacyjnych i informacyjnych w ramach prowadzonych na swoim 

terenie szkoleń i warsztatów - inne środki (własne). 
3. Przygotowanie i wdrożenie procedur zapewniających likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych, 

zawierających minimum: możliwość korzystania z form wspomaganej komunikacji i AAC (zgodnie 
z potrzebami uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów), udostępnianie informacji i niezbędnych 
materiałów w druku powiększonym, alfabecie Braille’a lub w wersji elektronicznej, przygotowanie 
i udostępnienie najważniejszych dokumentów (statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym – 
działanie bezkosztowe. 

4. Przygotowanie specyfikacji dokonywanych na potrzeby szkoły zamówień, z uwzględnieniem standardów 
dostępności cyfrowej i informacyjnej – działanie bezkosztowe. 

5. Prowadzenie cyklicznych audytów dostępności cyfrowej udostępnianych treści - inne środki (własne). 
6. Wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie 

treści cyfrowych oraz drukowanych, a także osób odpowiedzialnych za cyfrową infrastrukturę, jej 
konserwację, zamawianie, zakup i odbiór w ramach szkoły w zakresie wymogów dotyczących dostępności 
cyfrowej i informacyjnej – działanie bezkosztowe. 

7. Przeprowadzenie szkolenia osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne 
rozpowszechnianie treści cyfrowych oraz drukowanych, a także osób odpowiedzialnych za cyfrową 
infrastrukturę, jej konserwację, zamawianie, zakup i odbiór w ramach szkoły w zakresie wymogów 
dotyczących dostępności cyfrowej i informacyjnej – źródło finansowania: grant w ramach projektu 
„Dostępna szkoła” 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu dostępności cyfrowej i informacyjnej. 
2. Wdrażanie i cykliczna aktualizacja procedur z zakresu dostępności cyfrowej i informacyjnej. 
3. Prowadzenie cyklicznych (raz na rok szkolny) audytów dostępności strony internetowej oraz wdrażanie 

rekomendacji poaudytowych. 
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 4. Prowadzenie monitoringu kompetencji kadry w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjnej. 

5. Prowadzenie cyklicznych szkoleń kadry w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjnej. 

OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR Dowóz dzieci do szkół. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu monitorowania potrzeb i informowania o dowozach. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard monitorowania potrzeb i informowania o dowozach, tj.: 
a. przeprowadza się przynajmniej raz do roku monitoring potrzeb w zakresie dowozu na podstawie arkuszy 

organizacyjnych szkół, a także na podstawie wywiadu dyrektora, 
b. rodzice są informowani o przysługującym ich dzieciom bezpłatnym dowozie lub zwrocie jego kosztów. 

 

Szkoła posiada następującą barierę w zakresie spełniania standardu monitorowania potrzeb i informowania 
o dowozach: 

a. częściowo ujednolicono i wdrożono dokumenty i procedury dot. zwrotu kosztów. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Rozszerzyć formy monitoringu zapotrzebowania na dowóz oraz informowania o formach dowozu poprzez 
zamieszczenie takich informacji na stronie internetowej. 

2. Wprowadzić dokumentację dowozów w zakresie zgodnym z MDS. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Rozszerzenie form monitoringu zapotrzebowania na dowóz oraz informowania o formach dowozu poprzez 
zamieszczenie takich informacji na stronie internetowej. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.– czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba stron internetowych szkoły zawierających informację o formach dowozu - 1 
c. Rezultat: 
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 Zwiększenie dostępu do informacji w zakresie form dowozu. 

 
2. Wprowadzenie jednolitego formularza dowozu w zakresie zgodnym z MDS. 

a. Okres realizacji zalecenia: październik 2022 r. – grudzień 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba opracowanych formularzy - 1 
c. Rezultat: 
Zapewnienie realizacji potrzeb dzieci z SPE w zakresie organizacji dowozów. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Rozszerzenie form monitoringu zapotrzebowania na dowóz oraz informowania o formach dowozu poprzez 
zamieszczenie takich informacji na stronie internetowej – działanie bezkosztowe. 

2. Wprowadzenie jednolitego formularza dowozu w zakresie zgodnym z MDS – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań w zakresie realizacji standardu monitorowania potrzeb i informowania o 
dowozach. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu organizacji dowozu. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard organizacji dowozu, tj.: 

a. nie zapewnia się dowozu indywidualnego, dowóz nie jest organizowany w sposób elastyczny – nie było do 
tej pory takiej potrzeby, 

b. dowóz jest realizowany w dni wolne od zajęć dydaktycznych, jeżeli w tych dniach odbywają się zajęcia 
opiekuńcze. 

c. W przypadku uczestnictwa uczniów uprawnionych do dowozu w zajęciach pozalekcyjnych, nie uruchamia 
się dodatkowych kursów – nie było takiej potrzeby 
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 Szkoła posiada następującą barierę w zakresie spełniania standardu organizacji dowozu: 

d. gmina nie zwraca kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami – do tej pory rodzice nie wnioskowali 
o zwrot. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Zawierać umowę w sprawie zwrotu kosztów dowozu jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia się rodziców/prawnych opiekunów. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zawieranie umowy w sprawie zwrotu kosztów dowozu jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia się rodziców/prawnych opiekunów. 

a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba wzorów umów – 1 
c. Rezultat: 

Wzrost świadomości rodziców dzieci z SPE na temat możliwości ubiegania się o zwrot kosztów 
dowozu dziecka. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 

działań/inwestycji 

Przygotowanie wzoru umowy w sprawie zwrotu kosztów dowozu maksymalnie w ciągu 14 dni od zgłoszenia się 
rodziców/prawnych opiekunów – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań. 
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Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Kontynuacja realizacji standardu w zakresie środków technicznych i wyposażenia pojazdów. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła w pełni wdrożyła standard w zakresie środków technicznych i wyposażenia pojazdów, tj.: 
a. wszystkie pojazdy, którymi jest realizowany dowóz, są przystosowane do przewozu osób 

z niepełnosprawnościami. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Kontynuowanie realizowanych działań. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

 



194 
 

 
Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu standardu środków technicznych i wyposażenia pojazdów. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu opieki w trakcie dowozów. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard opieki w trakcie dowozów, tj.: 
a. podczas każdego dowozu dzieci jest osoba sprawująca opiekę (poza kierowcą). 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Kontynuowanie realizowanych działań. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 
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Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w 
okresie 5 lat po 
zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu standardu opieki w trakcie dowozów. 

ŚREDNI POZIOM DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY 

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY 

PODOBSZAR Wsparcie i realizacja indywidulanych potrzeb uczniów. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenia standardu w zakresie dostosowania formy zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej poprzez realizację ich w mniejszych grupach lub indywidualnie. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

W toku przeprowadzonego badania audytowanego stwierdzono, iż standard jest spełniony. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Planować zajęcia rewalidacyjne i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w mniejszych grupach lub 
indywidualnie i dookreślić je w IPET. 

2. Prowadzić zajęcia indywidualne oraz w małych grupach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji 
uczniów i uwzględnić ich organizację w IPET. 

3. Wykorzystywać metody i środki dydaktyczne oraz dedykowane wyposażenie indywidualnie dla każdego 
ucznia z zachowaniem idei uniwersalnego projektowania w edukacji i wskazać je w IPET. 
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 4. Dostosować formy zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej do realnych potrzeb 

uczniów. 
Zalecane jest: 

1. Dostosować formę zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizację ich 
w mniejszych grupach lub indywidualnie w toku komunikacji zdalnej dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Planowanie zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w mniejszych grupach lub 
indywidualnie i dookreślenie ich w IPET. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem - 4 
c) Rezultat: 
Stworzenie i rozwijanie środowiska uczenia się odpowiadającego indywidualnym potrzebom edukacyjnym 
uczniów. 

 

2. Prowadzenie zajęć indywidualnych oraz w małych grupach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji 
uczniów i uwzględnianie ich organizacji w IPET. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem - 4 
c) Rezultat: 
Dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów. 

 

3. Wykorzystywanie metod i środków dydaktycznych oraz dedykowanego wyposażenia indywidualnie dla 
każdego ucznia z zachowaniem idei uniwersalnego projektowania w edukacji i wskazanie ich w IPET. 

a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem - 4 
c) Rezultat: 
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 Podniesienie jakości udzielanego wsparcia. 

 
4. Dostosowanie formy zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologicznopedagogicznej do realnych potrzeb 

uczniów również w toku komunikacji zdalnej dostępnej wszystkim podmiotom. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem - 4 
c) Rezultat: 
Dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów również w toku komunikacji zdalnej 
dostępnej wszystkim podmiotom. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Planowanie zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w mniejszych grupach lub 
indywidualnie i dookreślenie ich w IPET – działanie bezkosztowe. 

2. Prowadzenie zajęć indywidualnych oraz w małych grupach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji 
uczniów i uwzględnianie ich organizacji w IPET – inne środki (własne). 

3. Wykorzystywanie metod i środków dydaktycznych oraz dedykowanego wyposażenia indywidualnie dla 
każdego ucznia z zachowaniem idei uniwersalnego projektowania w edukacji i wskazanie ich w IPET – 
działanie bezkosztowe. 

4. Dostosowanie formy zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologicznopedagogicznej do realnych potrzeb 
uczniów również w toku komunikacji zdalnej dostępnej wszystkim podmiotom – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
Wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu dostosowania formy zajęć rewalidacyjnych i z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizację ich w mniejszych grupach lub indywidualnie. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenia standardu realizacji dodatkowych (ponad wymiar określony w prawie) zajęć z języka polskiego dla 
dzieci, które dotychczas uczęszczały do szkół poza granicami Polski. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

W szkole nie organizuje się dodatkowych zajęć dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich 
powracających z zagranicy z uwagi na brak tego typu uczniów. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. W razie konieczności organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli 
polskich powracających z zagranicy zgodnie z MDS. 

2. Przeprowadzić szkolenie rady pedagogicznej w zakresie organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci 
cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy. 

3. Przeprowadzić szkolenie rady pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracji. 
Zalecane jest: 

1. Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających 
z zagranicy się również w toku komunikacji zdalnej dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji 

oraz czas ich 

realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 
- rezultaty 

1. W razie konieczności organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli 
polskich powracających z zagranicy zgodnie z modelem MDS. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem – zgodnie z potrzebami. 
c) Rezultat: 
Objęcie wsparciem dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy. 

 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej w zakresie organizacji zajęć dodatkowych 
dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy oraz pracy z uczniem 
z doświadczeniem migracji. 
a) Okres realizacji zalecenia: styczeń 2023 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba przeprowadzonych szkoleń - 1 
c) Rezultat: 
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 Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci 

cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy oraz pracy z uczniem z 
doświadczeniem migracji. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. W razie konieczności organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli 
polskich powracających z zagranicy zgodnie z modelem MDS – zgodnie z potrzebami – inne środki (własne). 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenie rady pedagogicznej w zakresie organizacji zajęć dodatkowych 
dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy oraz w zakresie pracy 
z uczniem z doświadczeniem migracji - środki grant (3000 zł). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Okresowe dokształcanie kadry. 

PODOBSZAR Opieka i wychowanie. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu organizacji zajęć sportowych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standard organizacji zajęć sportowych, tj.: 
a. szkoła prowadzi regularny monitoring potrzeb w zakresie organizacji zajęć sportowych, 
b. rodzice mają wpływ na rodzaj zajęć sportowych organizowanych w szkole, 
c. w szkole działa SKS - dyscypliną wiodąca jest piłka nożna, natomiast dyscypliny uzupełniające to: 

siatkówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, 
d. liczba uczestników na zajęciach zależy od możliwości psychofizycznych uczniów, zwłaszcza z uczniów 

z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, 
e. zajęcia odbywają się w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji 

dostępnej wszystkim podmiotom. 
2. Szkoła posiada następujące bariery w zakresie organizacji zajęć sportowych 
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 a. w toku organizacji zajęć nie uwzględnia się opieki dodatkowych nauczycieli, specjalistów, pomocy 

nauczyciela – do tej pory nie było takiej potrzeby. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Rozszerzyć ofertę zajęć sportowych – zgodnie z wynikami monitoringu zapotrzebowania. 
2. Zapewnić wsparcie dodatkowych nauczycieli, specjalistów, pomocy nauczyciela – zgodnie z bieżącymi 

potrzebami uczniów. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Rozszerzenie oferty zajęć sportowych – zgodnie z wynikami monitoringu zapotrzebowania. 
a) Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych monitoringiem – 150 
c) Rezultat: 
Rozszerzenie oferty zajęć sportowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów. 

 

2. Zapewnienie wsparcia dodatkowych nauczycieli, specjalistów, pomocy nauczyciela – zgodnie z bieżącymi 
potrzebami uczniów. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r.-czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów wymagających wsparcia – zgodnie z potrzebami. 
c) Rezultat: 
Zwiększenie dostępu do działań wspierających ucznia. 
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Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Rozszerzenie oferty zajęć sportowych – zgodnie z wynikami monitoringu zapotrzebowania – środki grant 
(10000 zł) 

2. Zapewnienie wsparcia dodatkowych nauczycieli, specjalistów, pomocy nauczyciela – zgodnie z bieżącymi 
potrzebami uczniów – inne środki (własne). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Prowadzenie cyklicznego monitorowania potrzeb dotyczących organizacji zajęć sportowych. 
Kontynuacja wdrożonych działań. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie standardu realizacji zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, rozwijających zainteresowania, 
prowadzonych przez osoby, które nie są pracownikami szkoły. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standard realizacji zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, rozwijających 
zainteresowania, prowadzonych przez osoby, które nie są pracownikami szkoły, tj.: 

a. szkoła prowadzi regularny monitoring potrzeb w zakresie organizacji zajęć dodatkowych na podstawie 
ankiet, 
b. szkoła umożliwia uczniom udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
prowadzonych przez osoby, które nie są pracownikami szkoły - zajęcia dodatkowe są prowadzone przez 
osoby, które nie są pracownikami szkoły, 
c. zajęcia mogą się odbywać poza szkołą, np. na uczelniach wyższych, w organizacjach pozarządowych, 
ośrodkach kultury, 
d. zajęcia pozalekcyjne odbywają się według założonych celów i programu, z uwzględnieniem doboru 
specjalnych metod, form i środków dostosowanych do indywidualnych potrzeb wszystkich uczniów 
e. zajęcia odbywają się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji 
dostępnej wszystkim podmiotom. 

 

2. Szkoła posiada następujące bariery w zakresie realizacji zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, rozwijających 
zainteresowania, prowadzonych przez osoby, które nie są pracownikami szkoły: 
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 a. osoby prowadzące regularne, np. cotygodniowe zajęcia rozwijające zainteresowania, nie uczestniczą 

w opracowaniu IPET i WOPFU, konsultacjach szkolnych i ich ewaluacji, 
b. uczniowie nie są bezpłatnie dowożeni ze szkoły lub domu do miejsca, w którym odbywają się zajęcia z 

zapewnieniem opieki podczas przejazdu i dostosowaniem pojazdu do indywidualnych potrzeb. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 

rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Zapewnić udział osób prowadzących zajęcia cyklicznie w tworzeniu WOPFU, IPET, konsultacjach szkolnych 
oraz ich ewaluacji. 

2. Zapewnić bezpłatny dowóz, zgodnie ze standardem MDS. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zapewnienie udziału osób prowadzących zajęcia cyklicznie w tworzeniu WOPFU, IPET, konsultacjach 
szkolnych oraz ich ewaluacji. 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. - czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób prowadzących zajęcia dodatkowe - 4 
c) Rezultat: 
Poszerzenie zakresu wiedzy na temat funkcjonowania uczniów z SPE. 

 

2. Zapewnienie bezpłatnego dowozu, zgodnie ze standardem MDS 
a) Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. - czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych bezpłatnym dowozem - 25 
c) Rezultat: 
Niwelowanie barier w dostępie do udziału w zajęciach zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, rozwijających 
zainteresowania. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

Zapewnienie udziału osób prowadzących zajęcia cyklicznie w tworzeniu WOPFU, IPET, konsultacjach szkolnych 
oraz ich ewaluacji – działanie bezkosztowe. 
Zapewnienie bezpłatnego dowozu, zgodnie ze standardem MDS – katalog wydatków uwzględniony 
w standardzie organizacji dowozu. 
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Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja standardu w okresie trwałości. 

Planowane 
działanie/inwestycja 
do realizacji 

Wdrożenie realizacji standardu organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następujące bariery w zakresie realizacji standardu organizacji działań z zakresu profilaktyki 
zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej: 

1. Uczniowie nie mogą korzystać z opieki profilaktyki zdrowotnej każdego dnia. 
2. Uczniowie nie mogą korzystać z opieki profilaktyki zdrowotnej w dniach i godzinach, w których odbywają 

się zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe oraz w czasie innych zajęć organizowanych na terenie szkoły. 
3. Uczniowie nie mogą korzystać z opieki profilaktyki zdrowotnej w czasie realizacji zajęć w toku zajęć 

pozaszkolnych, dodatkowych zajęć sportowych, w tym w czasie organizacji wycieczek i wyjść. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane rozwiązanie 
wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Wydłużyć godziny pracy gabinetu profilaktyki. 
2. Zapewnić opiekę profilaktyki zdrowotnej w dniach i godzinach, w których odbywają się zajęcia dodatkowe 

nieobowiązkowe oraz w czasie innych zajęć organizowanych na terenie szkoły, w toku zajęć pozaszkolnych, 
dodatkowych zajęć sportowych, w tym w czasie organizacji wycieczek i wyjść. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Wydłużenie godzin pracy gabinetu profilaktyki. 
a) Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. -czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych opieką - 250 
c) Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do opieki z zakresu profilaktyki zdrowia. 
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 2. Zapewnienie opieki profilaktyki zdrowotnej w dniach i godzinach, w których odbywają się zajęcia 

dodatkowe nieobowiązkowe oraz w czasie innych zajęć organizowanych na terenie szkoły, w toku zajęć 
pozaszkolnych, dodatkowych zajęć sportowych, w tym w czasie organizacji wycieczek i wyjść. 
a) Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r.- czerwiec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych opieką – 250 
c) Rezultat: 
Zapewnienie dostępu do opieki z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Wydłużenie godzin pracy gabinetu profilaktyki i zapewnienie opieki profilaktyki zdrowotnej w dniach 
i godzinach, w których odbywają się zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe oraz w czasie innych zajęć 
organizowanych na terenie szkoły, w toku zajęć pozaszkolnych, dodatkowych zajęć sportowych, w tym 
w czasie organizacji wycieczek i wyjść – inne środki. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Kontynuacja wdrożonych działań w zakresie standardu organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia 
oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

2. Zapewnienie uczniom kompleksowej opieki z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR Organizacja i procedury. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu dostępności szkoły jako miejsca pracy. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard dostępności szkoły jako miejsca pracy: 
a. zgodnie z kwestionariuszem audytowym, szkoła przeprowadziła analizę barier i wynikających z nich 

potrzeb zmian w środowisku szkolnym – podczas procesu zatrudniania pracownika z niepełnosprawnością, 
b. szkoła wprowadziła zmiany w obowiązującej dokumentacji szkoły, 
c. wprowadzono niedyskryminacyjną procedurę zatrudniania oraz mechanizmy odpowiadające na 

indywidualne potrzeby nauczycieli i personelu szkoły. 
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Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Wprowadzić zmiany w obowiązującej dokumentacji szkoły, uzupełnić o brakujące procedury podnoszące 
dostępność szkoły w zakresie dostępności miejsca pracy – niedyskryminacyjną procedurę zatrudniania, 
mechanizmy odpowiadające na indywidualne potrzeby nauczycieli i personelu szkoły. 

2. Realizować działania uświadamiające przebieg i zastosowanie procedur szkolnych (zapewnienie znajomości 
rozwiązań wśród wszystkich użytkowników). 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Uzupełnienie obowiązującej dokumentacji szkoły o brakujące procedury podnoszące dostępność szkoły 
w zakresie dostępności miejsca pracy – niedyskryminacyjną procedurę zatrudniania, mechanizmy 
odpowiadające na indywidualne potrzeby nauczycieli i personelu szkoły. 
a) Okres realizacji zalecenia: październik 2022 r. – grudzień 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba opracowanych procedur - 1 
c) Rezultat: 
Dostosowanie dokumentacji dotyczącej dostępności szkoły jako miejsca pracy. 

 

2. Realizacja działań uświadamiających przebieg i zastosowanie procedur szkolnych (zapewnienie znajomości 
rozwiązań wśród wszystkich użytkowników). 
a) Okres realizacji zalecenia: styczeń 2023 r. – marzec 2023 r. 
b) Wskaźnik: 
Liczba osób objętych działaniami uświadamiającymi przebieg i zastosowanie procedur szkolnych - 35 
c) Rezultat: 
Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie przebiegu i zastosowania procedur szkolnych. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Uzupełnienie obowiązującej dokumentacji szkoły o brakujące procedury podnoszące dostępność szkoły 
w zakresie dostępności miejsca pracy – niedyskryminacyjną procedurę zatrudniania, mechanizmy 
odpowiadające na indywidualne potrzeby nauczycieli i personelu szkoły – działanie bezkosztowe. 

2. Realizacja działań uświadamiających przebieg i zastosowanie procedur szkolnych (zapewnienie znajomości 
rozwiązań wśród wszystkich użytkowników) – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 

Wdrożenie i cykliczna aktualizacja niedyskryminacyjnej procedury zatrudniania. 
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lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu zatrudniania specjalistów. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła spełnia standard w zakresie zatrudniania specjalistów: 
a. szkoła spełnia wymóg zapewnienia minimum 2 etatów specjalistów na 300 uczniów. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Zwiększyć liczbę etatów w celu pełnej realizacji potrzeb uczniów wskazanych w orzeczeniach, opiniach, 
innych dokumentach dostarczanych przez rodziców oraz potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli. 

2. Zatrudnić specjalistów z kwalifikacjami odpowiadającymi realnym potrzebom uczniów. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zwiększenie liczby etatów w celu pełnej realizacji potrzeb uczniów wskazanych w orzeczeniach, opiniach, 
innych dokumentach dostarczanych przez rodziców oraz potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli 
i zatrudnienie specjalistów z kwalifikacjami odpowiadającymi realnym potrzebom uczniów. 

a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba specjalistów zatrudnionych zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów – według potrzeb 
c. Rezultaty: 

Podniesienie jakości pracy szkoły. 
Wzrost jakości edukacji świadczonej uczniom z IPE. 
Wzrost poziomu kwalifikacji nauczycieli, specjalistów. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 

1. Zwiększenie liczby etatów w celu pełnej realizacji potrzeb uczniów wskazanych w orzeczeniach, opiniach, 
innych dokumentach dostarczanych przez rodziców oraz potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli i 
zatrudnienie specjalistów z kwalifikacjami odpowiadającymi realnym potrzebom uczniów np. psychologa – 



207 
 

 
działań/inwestycji środki grant (18500 zł). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja podjętych działań z zakresu standardu zatrudniania specjalistów. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu zatrudniania personelu medycznego w szkole. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkołą posiada następującą barierę w zakresie zatrudniania personelu medycznego w szkole: 
1. w szkole brak jest rozwiązań organizacyjnych umożliwiających elastyczne dostosowanie grafiku 

pielęgniarki środowiska nauczania/higienistki szkolnej do zindywidualizowanych potrzeb uczniów. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Dostosowanie czasu pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i zapewnienie opieki również w trakcie zajęć 
popołudniowych. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

Efekty działań opisane są w standardzie organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 

Katalog wydatków opisany jest w standardzie organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 
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działań/inwestycji  

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Kontynuacja wdrożonych działań z zakresu standardu zatrudniania personelu medycznego w szkole. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu pracy zespołu pomocy doraźnej. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła posiada następujące bariery: 
a. w szkole nie został powołany zespół pomocy doraźnej. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Powołać zespół pomocy doraźnej, wyznaczyć koordynatora pomocy doraźnej w osobie psychologa oraz 
powołać w skład zespołu, nauczycieli znaczących dla dziecka, pracownika poradni psychologiczno- 
pedagogicznej lub innego specjalisty, w tym mediatora, kuratora, pracownika organizacji pozarządowej lub 
OPS, a ponadto rodzica/opiekuna dziecka, o ile sytuacja bezpośrednio nie dotyczy ww. osoby, lidera 
dostępności jako osoby, która zna, współpracuje i współorganizuje środowisko lokalne szkoły oraz 
współpracuje z kadrą zarządzającą i organem prowadzącym. 

2. Organizować wsparcie uczniowi w ramach powołanego zespołu w postaci: wyposażenia w pomoce szkolne 
i dydaktyczne w związku z nagłą sytuacją losową, odzieży lub żywności w związku z nagłą lub długotrwałą 
sytuacją losową (w porozumieniu z organizacjami wspierającymi środowisko szkolne, np. wójt, sołtys itp.), 
wyjazdów szkolnych lub wyjść kulturalno-oświatowych w związku z sytuacją losową, rodzinną, np. śmierć 
opiekuna, zajęć pozalekcyjnych rozwijających wybitne uzdolnienia lub zajęcia wyrównujące szanse 
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 edukacyjne w sytuacji losowej, rodzinnej lub niewydolności wychowawczej opiekunów 

Zalecane jest też: 
1. Organizować wsparcie w ramach prac zespołu pomocy doraźnej w toku komunikacji zdalnej dostępnej 

wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji 1. Powołanie zespołu pomocy doraźnej i wyznaczenie koordynatora. 

oraz czas ich a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – kwiecień 2022 r. 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 

b. Wskaźnik: 
Liczba powołanych zespołów -1 

- rezultaty c. Rezultat: 
 Zapewnienie kompleksowej pomocy i opieki uczniom w sytuacjach kryzysowych. 

 
2. Organizacja wsparcia uczniowi (w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej) w ramach powołanego 

 zespołu. 
 a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
 b. Wskaźnik: 
 Liczba uczniów objętych pomocą – w zależności od potrzeb. 
 c. Rezultat: 
 Zapewnienie kompleksowej pomocy i opieki uczniom w sytuacjach kryzysowych. 

 
Zalecane jest też: 

 1. Organizacja wsparcia w ramach prac zespołu pomocy doraźnej w toku komunikacji zdalnej dostępnej 
 wszystkim podmiotom. 
 a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
 b. Wskaźnik: 
 Liczba uczniów objętych pomocą – w zależności od potrzeb. 
 c. Rezultat: 
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 Zapewnienie kompleksowej pomocy i opieki uczniom w sytuacjach kryzysowych. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Powołanie zespołu pomocy doraźnej i wyznaczenie koordynatora – inne środki (dodatek motywacyjny). 
2. Organizacja wsparcia uczniów (w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej) w ramach powołanego zespołu 

również w toku komunikacji zdalnej dostępnej wszystkim podmiotom – działanie bezkosztowe. 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja standardu w okresie trwałości. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu ewaluacji realizacji IPE, IPPD i wcześniej wprowadzonych rozwiązań/strategii 
w obszarze realizacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard ewaluacji realizacji IPE, IPPD i wcześniej wprowadzonych 
rozwiązań/strategii w obszarze realizacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych, tj.: 

a. w szkole przeprowadza się ewaluację zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych, 
b. w szkole przeprowadza się ewaluację wcześniej wprowadzonych rozwiązań/strategii w obszarze 

realizacji SPE. 
Szkoła posiada następującą barierę: 

a. Szkoła nie posiada IPPD, wcześniej wprowadzonych rozwiązań/ strategii w obszarze realizacji 
specjalnych potrzeb edukacyjnych, więc nie dokonywano także ich ewaluacji. 
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Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Ewaluować IPPD, zgodnie ze standardem MDS. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Cykliczna ewaluacja Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności, zgodnie ze standardem MDS. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2021 r. - czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 2 (cyklicznie w każdym roku szkolnym) 
Rezultat:  
Zwiększenie dostępności szkoły. 
Stworzenie i rozwijanie przyjaznego środowiska odpowiadającego indywidualnym potrzebom społeczności 
szkolnej. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

Ewaluacja IPPD, zgodnie ze standardem MDS – inne środki (dodatek motywacyjny). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 5 
lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Wdrażanie i cykliczna ewaluacja realizacji IPPD. 

PODOBSZAR Kwalifikacje i kompetencje. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu podnoszenia świadomości kadry w zakresie niwelowania barier w procesie edukacji. 
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Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

W toku przeprowadzonego badania audytowego stwierdzono, co następuje, że standard jest całkowicie 
niespełniony. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

Realizować działania zgodnie ze standardem MDS. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Organizowanie spotkań podnoszących świadomość dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej), 
przedstawicieli uczniów, rodziców i opiekunów. 
a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba zorganizowanych spotkań - 10 
Rezultat: 
Podniesienie świadomości społeczności szkolnej. 

 
2. Organizowanie konsultacji z ekspertami ze szkoły i spoza szkoły w zakresie zwiększania świadomości 

dotyczącej zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i niwelowania barier w procesie edukacji. 
a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przeprowadzonych konsultacji - 2 
Rezultat: 
Podniesienie świadomości społeczności szkolnej dotyczącej zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 
i niwelowania barier w procesie edukacji. 
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 3. Organizowanie spotkań, dzięki którym uwzględnia się głos uczniów, rodziców/opiekunów w planowaniu 

i realizacji działań dotyczących poziomu ich satysfakcji, potrzeb i oczekiwań oraz propozycji dotyczących 
kształcenia i życia społecznego szkoły w zakresie podnoszenia świadomości kadry w zakresie niwelowania 
barier w procesie edukacji. 
a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r.– czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba przeprowadzonych spotkań - 2 
Rezultat: 
Podniesienie świadomości kadry w zakresie niwelowania barier w procesie edukacji. 

 
4. Przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego do 

czytania i zrozumienia. 
a. Okres realizacji zalecenia: kwiecień 2022 r. – wrzesień 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba pracowników objętych szkoleniem - 35 
c. Rezultat: 
Wzrost kompetencji pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego 
do czytania i zrozumienia. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Organizowanie spotkań podnoszących świadomość dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej), 
przedstawicieli uczniów, rodziców i opiekunów – źródło finansowania: grant w ramach projektu „Dostępna 
szkoła” 

2. Organizowanie konsultacji z ekspertami ze szkoły i spoza szkoły w zakresie zwiększania świadomości 
dotyczącej zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i niwelowania barier w procesie edukacji – źródło 
finansowania: grant w ramach projektu „Dostępna szkoła”. 

3. Organizowanie spotkań, dzięki którym uwzględnia się głos uczniów, rodziców/opiekunów w planowaniu 
i realizacji działań dotyczących poziomu ich satysfakcji, potrzeb i oczekiwań oraz propozycji dotyczących 
kształcenia i życia społecznego szkoły w zakresie podnoszenia świadomości kadry w zakresie niwelowania 
barier w procesie edukacji – działanie bezkosztowe. 
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 4. Organizacja szkolenia dla pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu 

łatwego do czytania i zrozumienia – środki grant (3000 zł). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Realizacja wdrożonych działań w okresie trwałości. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, 
na podstawie 
przeprowadzonej 
autodiagnozy 

1. Szkoła częściowo spełnia standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry, tj.: 
a. kadra ma zapewniony dostęp do konsultacji dotyczących zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. 

 

2. Szkoła posiada następujące bariery w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry: 
a. w szkole nie funkcjonuje sieć współpracy w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji dotyczących 

uniwersalnego projektowania, 
b. w ciągu roku szkolnego nie przeprowadzono 5 spotkań superwizyjnych dotyczących wdrażania 

dostępności w procesie edukacji, 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. Regularnie podnosić kompetencje i kwalifikacje w zakresie uniwersalnego projektowania, racjonalnych 
usprawnień oraz zwiększania dostępności w edukacji poprzez udział w formach kształcenia formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego. 

2. Powołać szkolną sieć współpracy (np. zespołu/ grupy roboczej) w zakresie podnoszenia kompetencji i 
kwalifikacji dotyczących uniwersalnego projektowania. 

3. Przeprowadzić minimum 5 spotkań superwizyjnych dotyczących wdrażania dostępności w procesie 
edukacji. 

4. 20% kadry pedagogicznej i niepedagogicznej nabędzie kompetencje i kwalifikacje określone w wytycznych 
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 IZ PO WER1 w zakresie: 

a. stosowania racjonalnych usprawnień, 
b. uniwersalnego projektowania, 
c. zwiększania dostępności w edukacji. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Nabycie przez 20% kadry pedagogicznej i niepedagogicznej i regularne podnoszenie, kompetencji 
i kwalifikacji określonych w wytycznych IZ PO WER1 w zakresie uniwersalnego projektowania, racjonalnych 
usprawnień oraz zwiększania dostępności w edukacji poprzez udział w formach kształcenia formalnego, 
nieformalnego i poza formalnego. 
a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 

Liczba osób objętych szkoleniem z zakresu stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego 
projektowania, zwiększania dostępności w edukacji – 10 

c. Rezultat: 
Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu uniwersalnego projektowania, uniwersalnych instrumentów 
wsparcia i racjonalnych dostosowań i modyfikacji. 
Wzrost kompetencji i kwalifikacji przeszkolonej kadry. 

 
2. Powołanie szkolnej sieć współpracy (np. zespołu/ grupy roboczej) w zakresie podnoszenia kompetencji 

i kwalifikacji dotyczących uniwersalnego projektowania. 
a. Okres realizacji zalecenia: wrzesień 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba powołanych sieci – 1 
d. Rezultat: 
Wzrost umiejętności współpracy w celu podniesienia jakości procesu edukacji. 



216 
 

 
 3. Przeprowadzenie minimum 5 spotkań superwizyjnych dotyczących wdrażania dostępności w procesie 

edukacji. 
a. Okres realizacji zalecenia: styczeń 2022 r. – czerwiec 2023 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba zorganizowanych spotkań - 6 
e. Rezultat: 
Wzrost kompetencji i kwalifikacji przeszkolonej kadry. 

Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Formy kształcenia formalnego, nieformalnego i poza formalnego w tym studia podyplomowe (integracja 
sensoryczna, praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, i inne) – środki grant (30000 zł). 

2. Powołanie szkolnej sieć współpracy (np. zespołu/ grupy roboczej) w zakresie podnoszenia kompetencji 
i kwalifikacji dotyczących uniwersalnego projektowania – działanie bezkosztowe. 

3. Przeprowadzenie minimum 5 spotkań superwizyjnych dotyczących wdrażania dostępności w procesie 
edukacji – środki grant (20000 zł). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

1. Realizacja standardu w okresie trwałości. 
2. Okresowe doszkalanie kadry z zakresu stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania 

i zwiększania dostępności w edukacji. 

PODOBSZAR Dowóz dzieci do szkół. 

Planowane 
działanie/inwestycja do 
realizacji 

Wdrożenie standardu organizacji dowozu. 

Opis aktualnej sytuacji 
i najważniejszych barier 
w zakresie dostępności, na 
podstawie przeprowadzonej 
autodiagnozy 

Szkoła częściowo spełnia standard organizacji dowozu, tj.: 
a. dowóz jest realizowany w dni wolne od zajęć dydaktycznych, jeżeli w tych dniach odbywają się zajęcia 

opiekuńcze, 
b. gmina nie zwraca kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami – do tej pory nie było takiej 

potrzeby. 
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 Szkoła posiada następujące bariery w zakresie realizacji standardu organizacji dowozu, tj.: 

a. nie zapewnia się dowozu indywidualnego, dowóz nie jest organizowany w sposób elastyczny – nie było 
do tej pory takiej potrzeby, 

b. w przypadku uczestnictwa uczniów uprawnionych do dowozu w zajęciach pozalekcyjnych, nie 
uruchamia się dodatkowych kursów – nie było takiej potrzeby. 

Wnioski/zalecenia, 
rekomendowane 
rozwiązanie wynikające z 
przeprowadzonego 
audytu dostępności 

1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia i/ lub sytuacji dziecka 
z niepełnosprawnością, zapewniać dowóz indywidualny, realizowany w sposób elastyczny. 

2. W przypadku uczestnictwa uczniów uprawnionych do dowozu w zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli jest taka 
potrzeba uruchamiać dodatkowe kursy. 

Efekty działań/inwestycji 
oraz czas ich 
realizacji/wdrożenia: 
- wskaźniki 
- rezultaty 

1. Zapewnienie dowozu indywidualnego, realizowanego w sposób elastyczny w uzasadnionych przypadkach, 
wynikających ze stanu zdrowia i/ lub sytuacji dziecka z niepełnosprawnością. 
a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r – październik 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba uczniów wymagających zapewnienia dowozu indywidualnego – w miarę potrzeb. 
Rezultat: 
Likwidacja kluczowych barier dostępu do realizacji zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością. 

 

2. Uruchamianie dodatkowych kursów (w miarę potrzeb) w przypadku uczestnictwa uczniów uprawnionych 
do dowozu w zajęciach pozalekcyjnych. 
a. Okres realizacji zalecenia: październik 2021 r.– październik 2022 r. 
b. Wskaźnik: 
Liczba uczniów wymagających zapewnienia dowozu indywidualnego – w miarę potrzeb. 
Rezultat: 
Likwidacja kluczowych barier dostępu do realizacji zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością. 
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Katalog wydatków 
niezbędnych do realizacji 
planowanych 
działań/inwestycji 

1. Zapewnienie dowozu indywidualnego, realizowanego w sposób elastyczny w uzasadnionych przypadkach, 
wynikających ze stanu zdrowia i/ lub sytuacji dziecka z niepełnosprawnością w tym uruchamianie w miarę 
potrzeb, dodatkowych kursów dla uczniów uprawnionych do dowozu, w przypadku ich uczestnictwa 
w zajęciach pozalekcyjnych – środki grant (10000 zł). 

Opis trwałości 
działań/inwestycji, w okresie 
5 lat po zakończeniu 
wydatkowania grantu 

Wdrożenie i kontynuacja podjętych działań. 

 


