
UCHWAŁA Nr 224/XXX/21
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie przystapienia do  realizacji  przedsięwzięcia w ramach   projektu „Dostępna Szkoła - 
innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów oraz otoczenia”

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ) Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Dostępna szkoła 
innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów 
oraz otoczenia” w następujących szkołach, dla których gmina  Poczesna  jest organem prowadzącym:

1) Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika we Wrzosowej,

2) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do pełnej realizacji działań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy 
Dostępności dla wyżej wymienionych szkół, określonych  załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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Załącznik nr 1 

do  uchwały Nr 224/XXX/21 

Rady Gminy Poczesna  

z dnia 28 września 2021 roku  

 

 

 

 

 

INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD) 

dla  

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika we Wrzosowej  

42-263 Wrzosowa, ul. Szkolna 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ prowadzący:  

Gmina Poczesna 
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I. OBSZAR ARCHITEKTONICZNY 

PODOBSZAR: Dostępność dojścia do obiektów oświatowych 

STANDARD: 1.1. STANDARD DOSTĘPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH *( standard obligatoryjny) 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu 

W ramach tego standardu zostanie zmodernizowany ciąg komunikacyjny i zapewniona dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Modernizacja 

obejmuje wybudowanie pochylni, prowadzącej od kładki pieszej, ogólnodostępnej do wejścia głównego do budynku szkoły oraz do zejścia bezpośrednio na  

chodnik przy ulicy Strażackiej. Ulica ta  prowadzi na teren rekreacyjny oraz znajdujące się tam obiekty (boisko, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, scena 

plenerowa), z którego korzystają uczniowie szkoły. Pochylnia będzie miała  minimalną szerokość 120cm  i  zostanie wykonana z materiałów antypoślizgowych, 

o fakturowanej powierzchni. Pochylnia wolna od przeszkód będzie dojściem przeznaczonym dla wszystkich użytkowników – zapewni dojście w ten sam sposób 

wszystkim, na równych prawach, w tym osobom niepełnosprawnym.  W ramach planowanej inwestycji jest także zamontowanie obustronnych poręczy przy 

pochylni, na wysokości 55 cm i 90 cm, zgodnie z wymaganymi standardami dla  OzN. Przy pochylni zostanie także zamontowane oświetlenia  nad całym, 

planowanym ciągiem komunikacyjnym, w postaci czterech lamp ledowych z detektorami ruchu.  

 
 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Ciągi piesze umożliwiają samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz uwzględniają rozwiązania opisane w Modelu, jako 

zapewniające bezpieczeństwo poruszania się użytkowników.  
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Szerokość furtki oraz chodnika prowadzącego na plac „przedwejściowy” spełniają wymagania określone w standardzie na poziomie podstawowym. Plac jest 

szeroki, równy. W obrębie placu umieszczone są takie elementy jak siedziska czy stojaki na rowery, elementy te nie blokują dojścia do budynku nie stanowią 

zagrożenia dla uczniów z niepełnosprawnościami.  

Na parkingu szkolnym jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane nie bezpośrednio przy wejściu głównym 

dostępnym dla OzN. Wymiary, oznaczenie stanowiska są zgodne wytycznymi wskazanymi w Modelu.  

 

Barierą w zakresie dostępności jest brak ciągu pieszego, do wejścia do budynku od strony północnej, spełniającego wymagania określone w standardzie na 

poziomie podstawowym.  

 

Planowane działania odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby – także zgłaszane m.in.  przez rodziców charakteryzują się kompleksowością oraz 

efektywnością  i pozwalają podczas działania inwestorskiego osiągnąć także część wymagań określonych na poziomie średnim. 

 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 
 
− WSKAŹNIKI  
Wybudowanie pochylni o szerokości min. 1,2 m., o równej powierzchni, prowadzącej do wejścia szkoły od północnej strony budynku, wychodzącej na ulicę 
Strażacką, będącą ciągiem komunikacyjnym, łączącym ją z placem rekreacyjno –sportowym. Pochylnia będzie także łączyła się z kładką pieszą, biegnącą nad 
drogą ekspresową – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót.  
Zamontowanie obustronnych poręczy przy pochylni, zgodnie z wymaganymi –standardami dla  OzN.  – źródłą weryfikacji: protokół odbioru  

Zamontowanie oświetlenia  nad całym, planowanym ciągiem komunikacyjnym (pochylnia) w postaci czterech lamp ledowych z detektorami ruchu.- źródła 

weryfikacji: protokół odbioru 

Zwiększenie zasobów szkoły o wyposażenie - źródła weryfikacji: FV. 

 
REZULTATY: Podniesienie dostępności dojścia do budynku szkoły poprzez zbudowanie pochylni dla OzN 
 
CZAS ICH REALIZAC 
01.04.2022 – 30.08 2022 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Kwota inwestycji – 280.000 zł. 
Projekt i wykonanie inwestycji znacznie przewyższa zaplanowane środki, dlatego mając na uwadze jej przeznaczenie, nie tylko dla potrzeb uczniów ale także 
mieszkańców miejscowości, wójt gminy przejął partycypację w kosztach projektu i budowy, powyżej wyznaczonej kwoty. Całkowity kaszt inwestycji  
to 320.000 zł ( 40.000 zł zostanie pokryte w budżetu Urzędu Gminy w Poczesnej). 
 

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

Dojście do szkoły zostanie zmodyfikowane w sposób podwyższający dostępność – tzn. zostaną wprowadzone modyfikacje, które będą zgodne z określonymi  

w standardzie zaleceniami. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, 

ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.2. STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU*( standard obligatoryjny) 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu 

Przy schodach prowadzących do głównego wejścia do budynku szkoły, po obu stronach zostaną zamontowane poręcze, zgodnie z wytycznymi określonymi               

w standardzie. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, szerokość drzwi oraz wymagania dotyczące przedsionka spełniają określone na poziomie 

podstawowym rozwiązania. Dostęp do budynku zapewniają także schody, które są pełne, wykonane z materiału antypoślizgowego. Stopnie są proste, bez 

wystających zwisów, nosków i podcięć. Wysokość stopni schodów nie jest w przedziale od 12 do 15 cm, a głębokość jest mniejsza niż 35 cm. Szerokość schodów 

zewnętrznych wynosi 120 cm, po obu stronach brak poręczy.  

Abu zagwarantować dostępność dla OzN należy zamontować poręcze, po obu stronach schodów, znajdujących się przed wejściem głównym do budynku 
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W strefie wejściowej budynku znajduje się przedsionek/wiatrołap, który ma zapewniony dostęp do światła dziennego/sztucznego. Między zewnętrznymi                      

a wewnętrznymi drzwiami nie znajdują się żadne elementy, które mogłyby ograniczać poruszanie się użytkowników (np. progi, wycieraczki, wolnostojące tablice 

lub inne elementy). W przedsionku zapewniona jest przestrzeń manewrowa 150 x 150 cm. 

Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe rozwierane. Przejście przez drzwi jest bezprogowe, a stopery na posadzkach, wycieraczki wystają ponad 

powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm. Jedno skrzydło drzwiowe ma min. 90 cm szerokości. Drzwi lub rama/ościeżnica kontrastują z tłem ściany. 

Na schodach prowadzących do drzwi wejściowych, barwnie oznakowano pierwszy i ostatni stopień, a w przypadku trzech stopni ,każdy z nich. Krawędź 

oznaczono kolorem kontrastowym, pas oznakowania ma szerokość min. 5 cm i jest widoczny na stopniu i podstopnicy. 

 

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

WSKAŹNIKI:  

Zwiększenie zasobów szkoły o poręcze przy schodach wejściowych - źródła weryfikacji: FV. 

REZULTATY: 
Zwiększeni  dostępności wejścia głównego do budynku szkoły. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA:  
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- poręcz wykonana ze stali nierdzewnej, o długości 10 m bieżących  - koszt szacunkowy: 8.000 zł 
 

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

Dojście do szkoły zostanie zmodyfikowane w sposób podwyższający dostępność – tzn. zostaną wprowadzone modyfikacje, które będą zgodne z określonymi 
w standardzie zaleceniami. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, 
ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 
 

STANDARD: 1.3. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SZATNI 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W ramach projektu zakupione zostaną nowe szafki dla uczniów z niepełnosprawnościami, które będą miały kontrastowe kolory oraz oznaczenie umożliwiające 
odczytanie osobie niewidomej (pismo wypukłe). Będą to szafki zamykane, z miejscem na buty, nakrycie głowy oraz powieszenie odzieży wierzchniej. Część 
szafek, zgodnie z wymaganiami Modelu, będzie się znajdować się na wysokości 40-110 cm. Wieszaki w szafkach znajdować się będą na dwóch wysokościach. 
Szafki będą wyróżniać się kolorystycznie na tle płaszczyzn pionowych i poziomych (poziom średni MDS). 
Oprócz tego, w szatniach ogólnodostępnych również zostaną zamontowane wieszaki na dwóch wysokościach. 
 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szatnia ogólna jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. W szkole wyznaczono również miejsce na wózki inwalidzkie lub/i sprzęt rehabilitacyjny. 

Uczniowie mają zapewniony dostęp do wieszaków zlokalizowanych w szatni ogólnej. Wieszaki znajdują się w jednym poziomie na wysokości 154 cm.                            

W szatni ogólnej i na korytarzach brak szafek dla OzN.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Szatnia szkoły spełniająca wymagania obligatoryjne określone na poziomie podstawowym  – źródła weryfikacji: dokumentacja fotograficzna 

Zwiększenie zasobów szkoły o wyposażenie (szafki szatniowe) oraz wieszaki w szatni ogólnodostępnej - źródła weryfikacji: FV. 

REZULTATY: Podniesienie standardu dostępności szatni szkolnej 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA:  
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- szafki szatniowe, modułowe, 10 skrytkowa, 5 kolumnowa –   1.400 zł – 3 szt. – 4.200 zł 
- wieszaki kołkowe – 500 zł 

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

Szatnia szkolna zostanie zmodyfikowana w sposób podnoszący dostępność – tzn. zostaną wprowadzone modyfikacje, które będą zgodne z określonymi                 

w standardzie zaleceniami. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, 

ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 
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STANDARD: 1.4. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI POZIOMEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Nie przewiduje się działań w tym standardzie. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Budynek składa się z pięciu kondygnacji.  Stosowane jest w szkole grupowanie sal dla poszczególnych grup wiekowych. 

Część elementów wyposażenia (np. urządzenia przeciwpożarowe, elementy konstrukcyjne czy instalacyjne) pojawiają się w strefie ruchu i są one odpowiednio 

zabezpieczone i wyróżnione wizualnie (kontrast kolorystyczny). 

W przestrzeni komunikacji poziomej występują również siedziska, kwiaty w doniczkach, kosze na śmieci itp., znajdują się poza trasą wolną od przeszkód                        

i nie utrudniają ruchu użytkowników. Elementy umieszczone na ścianach (gabloty z pucharami, sztandar, itp.) – wystają z lica ściany na odległość nie większą 

niż 10 cm i nie wymagają zabezpieczenia. Drzwi mają wymaganą, minimalną szerokość w świetle ościeżnicy, która zgodnie z założeniami Modelu wynosi 90 cm. 

Drzwi nie posiadają progów. Maksymalna siła potrzebna przy obsłudze drzwi wynosi maksymalnie 15 N. 

Posadzki są równe, antypoślizgowe. 

Wszystkie ściany i posadzki są ze sobą skontrastowane poprzez zastosowanie odmiennych kolorów (LRV min. 50%).  Na korytarzach stosuje się pas kontrastowy 

o szerokości 15 cm na ścianie i przy posadzce. Na korytarzach zapewnione jest oświetlenie sztuczne oraz naturalne (okna). 

 

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

WSKAŹNIKI: 
Nie dotyczy 
REZULTATY: 
Nie dotyczy 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Ciągi komunikacji poziomej nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć ich dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą 

zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  

Wszelkie późniejsze modernizacje i remonty będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.5. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu, w celu poprawy dostępności komunikacji pionowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym                          

w pierwszej kolejności będzie zapewnione  rozwiązanie alternatywne dla schodów, umożliwiające pokonywanie różnic poziomów wysokości. W tym celu 

zostanie zamontowana platforma przyschodowa, wewnętrzna, sterowana na zasadzie stałego nacisku na przycisk oraz za pomocą pilotów radiowych. Platforma 

zostanie zamocowana na wspornikach do boku schodów. Przestrzeń między wspornikami zostanie wypełniona blachą perforowaną. 

Poręcz przy schodach na klatkach schodowych zostanie wymieniona  i zamontowana na wysokości określonej w Modelu.  

Przy schodach prowadzących do sali rekreacji sportowej  (nr 7),  zostanie zamontowane krzesło przyschodowe, wewnętrzne, do transportu osób. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Trwała dostępność do sal dydaktycznych oraz minimum jednej toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniona jest na poziomie parteru. 

Dostępność do pozostałych kondygnacji nie jest zapewniona. Sposoby poruszania się między kondygnacjami: schody.  

Schody są proste, bez zwisów i podcięć, szerokość schodów wynosi minimum 120 cm, wszystkie są odpowiednio sfazowane. Krawędzie pierwszego                                         

i ostatniego stopnia w biegu schodowym są oznaczone taśmą o szerokości 5 cm, ale brak jest tego oznakowania na podstopnicach.  

Balustrady i poręcze  nie spełniają określonych w modelu wymagań ze względu na wysokość montażu. 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 11



 

12 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI:  
Montaż platformy przyschodowej oraz wymiana balustrad i poręczy– źródła weryfikacji: FV, protokół odbioru robót budowlanych + specyfikacja zamówienia 

Montaż krzesełka schodowego - źródła weryfikacji: FV, protokół odbioru robót budowlanych + specyfikacja zamówieni 

REZULTATY: 
Zapewnienie swobodnego poruszania się osobom z niepełnosprawnościami między kondygnacjami. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- platforma przyschodowa, do transportu osób, wsporniki przyschodowe, blacha perforowana (wypełnienie między wspornikami) – 113.500 zł 
- krzesło schodowe do transportu osób – 11.500 zł 
- odbiór urządzeń przez UDT – 1.200 zł 

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

Klatki schodowe nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne                       

z określonymi w standardzie zaleceniami.  

Wszelkie późniejsze modernizacje i remonty będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SAL LEKCYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Wszystkie drzwi do sal lekcyjnych mają szerokość minimum 90 cm w świetle ościeżnicy, nie ma progów.  
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Powierzchnia sal umożliwia zarządzanie przestrzenią w celu zapewnienia przejścia między meblami o szerokości minimum 90 cm. Jest także możliwość 

zapewnienia przestrzeni manewrowej w obrębie stref kluczowych. Średnia powierzchnia użytkowa sal przypadająca na jednego ucznia wynosi 2 m².  

W salach jest dostęp do światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne. Sale wyposażone są w rolety lub żaluzje umożliwiające regulację natężenia światła 

zewnętrznego 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Nie dotyczy 

REZULTATY: 

Nie dotyczy 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Wymagania określone w standardzie dostępności sal lekcyjnych (wskazane w Modelu jako zalecane), zostały szczegółowo wskazane w zał. nr 11 do raportu – 

planując kompleksową modernizację sal lekcyjnych, należy uwzględnić wymogi określone w Modelu. 

STANDARD: 1.7. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SAL SPORTOWYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W celu poprawy dostępności sali sportowej, zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi określonymi w standardzie na poziomie podstawowym, należy zapewnić 
rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczenia. W tym celu planuje się oklejenie okien folią przeciwsłoneczną. 
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W sali gimnastyki korekcyjnej zamontowane zostaną lustra, tak aby uczniowie mogli widzieć się podczas wykonywanych ćwiczeń lub podczas powtarzania 
ruchów po nauczycielu. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada salę gimnastyczną. W zależności od potrzeb szkoła posiada także zdolności organizacyjne i zasoby w celu zapewnienia przestrzeni, innej niż 

sala gimnastyczna, do realizacji zajęć z wychowania fizycznego (np. sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, boiska zewnętrzne, itp.). 

Posadzka w sali sportowej jest antypoślizgowa oraz ma powierzchnię matową. 

Pomieszczenie oświetlone jest światłem naturalnym i sztucznym.  W oknach brak rolet oraz innych rozwiązań ograniczających dostęp promieni światła do 

pomieszczenia. 

 

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

WSKAŹNIKI: 
Sala gimnastyczna oraz sala gimnastyki korekcyjnej spełniają wymagania obligatoryjne określone na poziomie podstawowym – źródła weryfikacji: FV. 

REZULTATY: 
Ograniczenie przenikania promieni słonecznych przez  szklane tafle okienne, a tym samym uniknięcie nadmiernego nasłonecznienia. 
Poprawa warunków pracy podczas zajęć ruchowych. 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup folii przeciwsłonecznej (63m), montaż : 14.438 zł 

Zakup i montaż luster na powierzchni 10 m : 8.900 zł 

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

Sala gimnastyczna i sala aktywności ruchowej nie zostaną zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, 

które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  
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Wszelkie późniejsze modernizacje i remonty będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.8. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SAL REWALIDACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole znajduje się gabinet pedagoga, logopedy, psychologa, sala do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz sala do integracji sensorycznej.  

W pomieszczeniach zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne, w oknach umieszczone są rolety umożliwiające regulację dostępu 

światła. 

W pomieszczeniach rewalidacyjnych między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest właściwy kontrast. 

W salach zapewnione są przejścia miedzy meblami o szerokości nie mniejszej niż 90 cm oraz zapewniona jest przestrzeń manewrową o wymiarze 150x150 

cm. 

Wsparcie specjalistów może odbywać się także w innych pomieszczeniach (np. sale lekcyjne) w zależności od bieżących potrzeb i możliwości. 

W sali rehabilitacyjnej / do integracji sensorycznej podłoga jest wykonana z miękkich materiałów. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Nie dotyczy 
REZULTATY: 
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Nie dotyczy 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Sale do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i innych specjalistycznych, nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć ich dostępność – tzn. nie zostaną 

wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  

Wszelkie późniejsze modernizacje i remonty będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.9. STANDARD DOSTĘPNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada stołówkę (pomieszczenie pełni również funkcję świetlicy). 

W pomieszczeniu posadzki są równe, bez uszkodzeń. Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV.  

Lada w miejscu wydawania posiłków jest obniżona do 90 cm, na szerokości nie mniejszej niż 90 cm. W zależności od sytuacji posiłki wydawane są także do 

stolików. 
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Powierzchnia stołówki umożliwia zarządzanie przestrzenią w celu zapewnienia przejścia między meblami o szerokości minimum 90 cm. Jest także możliwość 

zapewnienia przestrzeni manewrowej w strefie odbioru posiłku.  

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

WSKAŹNIKI: 

Nie dotyczy 

REZULTATY: 

Nie dotyczy 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Stołówka szkolna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne  

z określonymi w standardzie zaleceniami.  

Wszelkie późniejsze modernizacje i remonty będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.10. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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Szkoła posiada świetlicę (pomieszczenie pełni również funkcję stołówki). 

W pomieszczeniu posadzki są, równe, bez uszkodzeń, między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny. 

Zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne.  W oknach są rolety umożliwiające regulację natężenia światła zewnętrznego.  

Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, szerokość dojścia do pomieszczenia nie jest węższa niż 160 cm, drzwi wejściowe mają szerokość 90 cm w świetle 

ościeżnicy, bez progu. 

Zajęcia świetlicowe w zależności od potrzeb i możliwości organizowane są także w innych pomieszczeniach (sale lekcyjne). 

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

WSKAŹNIKI: 
Nie dotyczy 
REZULTATY: 
Nie dotyczy 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Świetlica szkolna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne  

z określonymi w standardzie zaleceniami.  

Wszelkie późniejsze modernizacje i remonty będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

Planując modernizację czy rozbudowę budynku weźmie się pod uwagę zwiększenie powierzchni przeznaczonej do opieki świetlicowej, umożliwiającej 

wyznaczenie strefy do nauki i do zabawy oraz strefy wyciszenia. 
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STANDARD: 1.11. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  BILBLIOTEKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

 
W ramach dofinansowania z projektu planowany jest zakup czterech rolet okiennych, materiałowych, wewnętrznych. 
 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole znajduje się biblioteka, w której wyznaczone są także stanowiska pracy dla uczniów.  

W pomieszczeniu posadzki są, równe, bez uszkodzeń, między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny. 

Zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne.  W oknach częściowo są rolety umożliwiające regulację natężenia światła 

zewnętrznego.  

Powierzchnia i posiadane meble uniemożliwiają zarządzanie przestrzenią, w celu zapewnienia przejścia między meblami (nie węższe niż 90 cm), jest także 

zapewniona przestrzeń manewrowa w miejscach strategicznych.  

Do regałów jest zapewniony dostęp dla uczniów. 

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

WSKAŹNIKI: 
Pomieszczenia biblioteczne spełniające wymagania określone jako obligatoryjne na poziomie podstawowym (rolety umożliwiające regulację dostępu światła) 

– źródła weryfikacji: FV, dokumentacja fotograficzna. 

REZULTATY: 
Utrzymanie dostępności biblioteki szkolnej na poziomie określonym w MDS. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
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01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup i montaż rolet : 410 zł – 4 szt. -  1.640 zł 

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

Biblioteka szkolna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne 

z określonymi w standardzie zaleceniami.  

Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy itp. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich 

poprawę. Planując modernizację czy rozbudowę budynku zadbamy o zwiększenie powierzchni przeznaczonej na pomieszczenie biblioteczne, w celu m.in. 

wyznaczenia strefy do nauki, zwiększenia dostępności do regałów dla uczniów, w tym dla OzN 

STANDARD: 1.12. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach dofinansowania grantowego zostanie wykonany generalny remont dwóch pomieszczeń sanitarnych zgodnie w wymaganiami określonymi  

w standardzie na poziomie podstawowym. Pomieszczenia te są zlokalizowanie na drugiej kondygnacji budynku szkoły. Remont będzie obejmował: likwidację 

ścian działowych w obu pomieszczeniach, celem dostosowania powierzchni dla OzN, wymianę armatury, kafli i oświetlenia. 

Modernizacja toalet obejmie także lokalizację włączników światła na wysokości rekomendowanej w Modelu (80-110 cm nad poziomem posadzki). 

Jeżeli z toalety dla OzN będą korzystać młodsze dzieci, zostanie zakupiony podnóżek, aby dzieci niskiego wzrostu mogły skorzystać z toalety. 

Na parterze budynku szkoły, przy wejściu do szatni zostanie zakupiona i zamontowana umywalka o wymiarach i na wysokości rekomendowanych                                    
w Modelu. Po obu stronach umywalki zamontowane zostaną dwa ruchome (lub stałe) uchwyty. 

Przy misce sedesowej zostanie wymieniony jeden uchwyt, tak aby wystawał poza krawędź miski 15 cm. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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W szkole zapewniono jedną toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.  

Drzwi wejściowe do toalety nie mają progów, a ich szerokość wynosi nie mniej niż 90 cm. W pomieszczeniu znajduje się jedna miska ustępowa z uchwytami 

 i umywalka, przy której brak uchwytów. 

Miska sedesowa (wisząca) zlokalizowana jest na wysokości 46-48 cm i ma długość 70 cm. Z jednej strony zachowana jest powierzchnia aktywności (minimum 

90x120 cm). Przy misce sedesowej zamontowane są uchwyty, jeden składany i jeden stały, ale nie spełniają wymagań zgodnych z modelem. 

Umywalka nie spełnia wymogów zgodnych z modelem, umieszczona jest na wysokości 80-85 cm nad posadzką (górna krawędź urządzenia), a pod nią nie jest 

zachowane minimum 67 cm wolnej przestrzeni. Przy umywalce brak uchwytów. 

Wszystkie urządzenia typu dozownik mydła, suszarka czy podajnik ręczników papierowych, zamocowane są na wysokości 80-110 cm.  

Dolna krawędź lustra jest na wysokości 90- 100 cm od posadzki. 

Światło sztuczne rozłożone jest równomiernie w całej przestrzeni łazienki. Posadzka w łazience jest antypoślizgowa i ma powierzchnię matową.   

 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI:  

Poprawa dostępności pomieszczeń sanitarnych poprzez jego dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

REZULTATY: 

Dwa pomieszczenia sanitarne na drugiej kondygnacji, spełniające wymagania określone jako obligatoryjne w MDS na poziomie podstawowym – źródła 

weryfikacji: protokół odbioru robót, FV 

Jedno pomieszczenie sanitarne na parterze, spełniające wymagania określone jako obligatoryjne w MDS na poziomie podstawowym – źródła weryfikacji: 

protokół odbioru robót, FV 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.01.2022 – 30.06.2022 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Modernizacja toalet (damskiej i męskiej) z uwzględnieniem potrzeb OzN. Wyburzenie istniejących ścianek działowych, likwidacja starych kafli i armatury, 
postawienie nowych ścianek (tak aby jedna z kabin w każdej toalecie odpowiadała potrzebom OzN), zakup i położenie nowych płytek oraz zakup i montaż 
armatury, przerobienie oświetlenia górnego na ledowe, przeniesienie wysokości włączników światła.  
Całkowity koszt remontu i zakupu potrzebnych materiałów: 43.800,00 zł 
 

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

Toalety zostaną zmodyfikowane w sposób podnoszący ich dostępność – tzn.  zostaną wprowadzone modyfikacje, które  będą zgodne z określonymi                                 

w standardzie zaleceniami.  

Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy itp. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich 

poprawę. 

II. OBSZAR TECHNICZNY 

STANDARD: 2.1. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  WYPOSAŻENIA SAL LEKCYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu poprawiona zostanie dostępność wszystkich sal lekcyjnych, dla klas I-III i IV-VIII.   

Do sześciu sal lekcyjnych zakupione zostaną meble do przechowywania pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego. Część półek, zgodnie z wymogami 

MDS, umieszczona będzie na poziomie od 40 do 110cm nad poziomem posadzki. Sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne, 

które posłużą do lepszej pracy z uczniem z dysfunkcjami na etapie wprowadzania go w realia szkoły. Będą narzędziem do nauki elementarnych podstaw, 

zrozumienia świata i kształtowania procesów poznawczych. 
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Zostaną dokupione 3 ławki i 3 krzesła z regulowana wysokością blatu i siedziska, tak aby w każdej Sali lekcyjnej i gabinecie specjalistycznym znajdował się taki 

zestaw dla uczniów z niepełnosprawnościami. 

Zostanie zakupionych dziesięć laptopów z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami, takim by treści dawały możliwość dostosowania do 

potrzeb, w szczególności osób m.in. z wadami słuchu wzroku czy ograniczeniami motorycznymi.   

Uzupełnione zostanie wyposażenie i dostępne w szkole pomoce dydaktyczne (w tym środki nietrwałe - zużywalne) wykorzystywane w czasie lekcji. Będą to 

m.in.  odtwarzaczy CD,  dyktafony , aparat fotograficzny, komputery stacjonarne z oprzyrządowaniem, drukarki i materiały biurowo - papiernicze do nich, 

głośniki i zestaw do prowadzenia wideokonferencji oraz pomoce dydaktyczne do nauki matematyki,biologii, fizyki, geografii  i chemii.  

Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt wpierające indywidualne potrzeby uczniów zostało także uwzględnione w działaniach 

planowanych w ramach standardu dostępności gabinetów specjalistycznych. Są to także zasoby niezbędne do realizacji wymagań określonych w obszarze 

społeczno-edukacyjnym i organizacyjnym. 

W określaniu specyfikacji planowanych zakupów uwzględnione zostaną wymagania związane z zapewnieniem dostępności danego urządzenia, sprzętu czy 

mebli, zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania.  W specyfikacji uwzględnione zostanie minimum wymagania określone w modelu. 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, m.in. z wadami słuchu, wzorku, zaburzeniami 

komunikacyjnymi czy ograniczeniami motorycznymi. Stosowane będą rozwiązania zapewniające dostosowanie formy i treści przekazywanych w czasie procesu 

dydaktycznego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W salach lekcyjnych miejsca do nauki dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach.        

W oparciu o prowadzone pomiary oraz obserwacje nauczycieli meble są dostosowywane do wzrostu uczniów.  

W salach lekcyjnych są stanowiska pracy dla ucznia, tj. krzesła z regulacją wysokości oraz stoły posiadających możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta 

jego, w rozmiarze określonym w Modelu. 

Szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in pomocy dydaktycznych, są także umieszczone na poziomie od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki. 
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W większości sal nie ma wykładzin. Tam gdzie się znajdują, są w sposób trwały przymocowane do podłoża. 

Zapewniona jest w szkole dostępność wyposażenia i pomocy (w tym środków nietrwałych) częściowo dostosowana do aktualnych potrzeb, służących do 

realizacji procesu dydaktycznego, zakładającego zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań, wspierających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.   

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

WSKAŹNIKI: 

Zwiększenie zasobów szkoły o sprzęt multimedialny i  pomoce dydaktyczne – źródła weryfikacji: FV 

Zwiększenie zasobów szkoły o meble i wyposażenie – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 

Podniesienie dostępności wyposażenia sal lekcyjnych poprzez zakup mebli, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz wymianę oświetlenia  
i zastosowanie rozwiązań w celu zwiększenie wyciszenia hałasu. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.01.2022 – 30.06.2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- szafy o wymiarach 150cmx300cm – 1.800 zł - 6 szt. – 10.800 zł 
-  laptopy z oprogramowaniem – 3.700 zł – 10 szt. – 37.000 zł 
- dyktafony – 699 zł – 2 szt. – 1.398 zł 
- radiomagnetofonów, odtwarzaczy CD – 279 zł – 5 szt. – 1.395 zł 
- aparat fotograficzny - 5.272 zł 
- ławki z ruchomymi blatami – 585 zł – 3 szt. – 1.755 zł 
- krzesła z regulacją wysokości siedziska – 155 zł – 3 szt. – 465 zł 
- komputer stacjonarny – 3.000 zł – 3 szt. – 9.000 zł 
- monitor do komputera – 1.000 zł – 4 szt. – 4.000 zł 
- klawiatura do komputera – 80 zł – 4 szt. – 320 zł 
- mysz bezprzewodowa do komputera – 50 zł – 10 szt. – 500 zł 
- projektor – 2.800 zł – 4 szt. – 11.200 zł. 
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- kable HGMI – 99 zł – 4 szt. – 396 zł  
- głośniki z subwoofer – 800 zł – 4 szt. – 3.200 zł 
- zestaw do wideokonferencji – 3.200 zł 
- dysk zewnętrzny SSD – 600 zł – 4 szt. – 2.400 zł 
- drukarka laser kolor – 2.500 zł 
- drukarka atramentowa kolor – 1.400 zł 
- tusz do drukarek – 100 zł – 40 szt. – 4.000 zł 
- papier ksero – 13 zł – 150 szt. – 1.950 zł 
- pudła archiwizacyjne  ( 25 szt.) – 99 zł – 2 szt. – 198 zł 
- tablica multimedialna  65” – 6.700 zł – 2 szt. – 13.400 zł 
- tablica multimedialna  75” – 9.600 zł – 2 szt. – 19.200 zł 
- stojak mobilny do tablic multimedialnych – 1.210 zł – 4 szt. – 4.840 zł 
- oprogramowanie Microsoft Office do komputerów – 400 zł – 4 szt. – 1.600 zł 
Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii: 
- ostrosłupy i graniastosłupy (6 brył) – 210 zł 
- bryły szkieletowe z siatkami magnetycznymi ( 11 brył i siatek) – 406 zł 
- bryły obrotowe ( 6 brył) – 210 zł 
- bryły pełne( 10 brył) – 308 zł 
- układ okresowy pierwiastków chemicznych – plansza dydaktyczna – 239 zł 
- tablica rozpuszczalności – plansza dydaktyczna – 239 zł 
- magnetyczny zestaw tablicowy do chemii organicznej – 184 zł 
- zestaw do konstruowania molekuł (302 części) – 230 zł 
- ława optyczna – 1180 zł 
- zestaw do załamania światła - 218 zł 
- magnesy neodymowe – 28 zł. 
- globus z trasami odkrywców średnica 220 mm - 26 zł – 5 szt. - 130 zł 
- tellurium z napędem ręcznym ( tarcza opisana w języku polskim ) - 399zł 

- model jaskini krasowej - 650 zł 

- model ukształtowanie terenu w przekroju – kanion - 428 zł 

- model ruchu płyt tektonicznych – 197 zł 

- rzeźba powierzchni ziemi – plansza – 36 zł 
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- profile glebowe – model – 1489 zł 

- stymulacja i terapia. przygotowanie do nauki czytania - myślenie przyczynowo - skutkowe - 105zł 

- adamigo, kuferek bystre oczko, zestaw 8 gier edukacyjnych - 30 zł 
- trefl, mały odkrywca, moje ciało, gra edukacyjna - 15 zł 

- clementoni, naukowa zabawa, eksperymenty dla malucha, zabawka naukowa - 41 zł 

- pix-it premium 360 el. - zestaw edukacyjny „Złapmy lwa!” specjalne potrzeby edukacyjne – 1.290 zł 
- akademia pomysłów – uczeń z autyzmem (inverso) -  530 zł 
- kocki drewniane doris -miasto 115 elementów  - 89zł 
- clementoni globus interaktywny eduglobus – 235zł 
- remember- memory gra pamięciowa edukacyjna (44 pary kart) – 130 zł 
- karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – jesień – 28 zł 
- karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną –wiosna. lato – 34 zł 
- karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną) – zima – 30 zł 
- pewny start – Cztery pory roku – 37 zł 

- stacja pogodowa – 700 zł 

- waga precyzyjna – 800 zł 

- rolety wyciemniające – 600 zł – 4 szt. – 2.400 zł 

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

Sale nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w 

standardzie zaleceniami.  

Pomieszczenia szkoły będą dostępne wraz z wyposażeniem, a modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań                                             

i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz środki nietrwałe  będzie monitorowane i uzupełniane w miarę potrzeb i możliwości. 
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STANDARD: 2.2. Standard dostępności  CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole pomieszczenia oznaczone są w sposób spójny. Na terenie całego budynku aktualnie są stosowane rozwiązania o charakterze informacyjnym, 

pozwalające uczniom odnaleźć się w przestrzeni szkolnej.  

Numeracja i opisy pomieszczeń są czytelne wzrokowo (pisane w sposób kontrastowy), jak i dotykowo (za pomocą druku wypukłego lub/i w alfabecie 

Braille’a).  

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

WSKAŹNIKI: 

Nie dotyczy 

REZULTATY: 

Nie dotyczy 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
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Ciągi komunikacyjne nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z 

określonymi w standardzie zaleceniami.  

Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 2.3. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  POMIESZCZEŃ ŚWIETLICOWYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zakup pomocy dydaktycznych (w tym środków nietrwałych – zużywalnych), wykorzystywanych w czasie zajęć świetlicowych, w szczególności  pomoce 

usprawniające indywidualną aktywność uczniów. Istnieje również potrzeba uzupełniania pomocy specjalistycznych, wspierających specjalne potrzeby 

edukacyjne. Zakup materiałów papierniczych wzbogaci zasoby świetlicy. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W świetlicy są stanowiska pracy dla uczniów (minimum jedno), tj. krzesło z regulacją wysokości oraz stołu posiadającego możliwość regulacji wysokości blatu 

oraz kąta jego nachylenia, w rozmiarze określonym w Modelu. 

Szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in. pomocy dydaktycznych, są także umieszczone na poziomie od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki.  

Wykładziny w świetlicy są trwale przymocowane do podłoża. W świetlicy ze względu na obostrzenia związane z covid-19 nie ma dywanów. 

W świetlicy zapewniona jest dostępność wyposażenia i pomocy dydaktycznych, częściowo dostosowana do specjalnych potrzeb uczniów.   

Posiadane zasoby wymagają jednak uzupełnienia, w szczególności o pomoce usprawniające indywidualizację oraz modyfikację, także w czasie przebywania 
uczniów na świetlicy 

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

Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne, specjalistyczne  – źródła weryfikacji: FV  

REZULTATY: 

Podniesienie dostępności wyposażenia świetlicy szkolnej poprzez zakup pomocy dydaktycznych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup potrzebnych materiałów został opisany w Obszarze III standard 16. 

Dodatkowo : 

- papier ksero – 13 zł – 50 szt. – 650 zł 

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

Pomieszczenie świetlicy nie zostanie zmienione w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z 

określonymi w standardzie zaleceniami.  

Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 2.4. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W stołówce krzesła i stoliki dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach.  

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 29



 

30 

W stołówce jest stanowisko (minimum jedno), tj. krzesło z regulacją wysokości oraz stolik posiadający możliwość regulacji wysokości blatu, w rozmiarze 

określonym w Modelu. 

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

WSKAŹNIKI: 
Nie dotyczy 
REZULTATY: 
Nie dotyczy 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Pomieszczenie stołówki nie zostanie zmienione w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z 

określonymi w standardzie zaleceniami.  

Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 2.5. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zakup biurka i krzesła dla nauczyciela w wymiarach i parametrach określonych w Modelu. Zakup dwóch komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, 
klawiaturami, myszami i oprogramowaniem do czytelni ( części integralnej z biblioteką szkolną), pozwoli na sprawne prowadzenie zajęć z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zindywidualizowana ścieżka kształcenia). Dodatkowo zakupione lampki na stoły pozwolą na zindywidualizowanie 
pracy poszczególnych uczniów. 
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Stanowisko pracy nauczyciela biblioteki częściowo spełnia wymogi określone w standardzie dostępności biblioteki szkolnej – przed biurkiem jest zapewniona 

przestrzeń manewrowa, blat/lada biurka jest obniżona, ale nie jest wysunięta w kierunku, z którego podchodzą uczniowie.  

W bibliotece jest stanowisko pracy ucznia (minimum jedno), tj. krzesło z regulacją wysokości oraz stolik posiadający możliwość regulacji wysokości blatu, w 

rozmiarze określonym w Modelu. 

W bibliotece stanowiska przeznaczone dla uczniów posiadają oświetlenie punktowe.  

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

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

WSKAŹNIKI: 

Pomieszczenie biblioteki spełniające wymagania określone na poziomie podstawowym – źródła weryfikacji: dokumentacja fotograficzna 

Zwiększenie zasobów szkoły o meble i wyposażenie – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 
Podniesienie dostępności wyposażenia biblioteki szkolnej poprzez zakup mebli 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- biurko dla nauczyciela- 1.000 zł 
- krzesło dla nauczyciela – 500 zł 
- Lampki do czytelni dla uczniów – 75 zł – 5 szt. – 375 zł 
- komputer stacjonarny – 2.500 zł – 2 szt. – 5.000 zł 
- monitor do komputera – 1.000 zł – 2 szt. – 2.000 zł 
- klawiatura do komputera – 80 zł – 2 szt. – 160 zł 
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- mysz bezprzewodowa do komputera – 50 zł – 2 szt. – 100 zł 
- oprogramowanie Microsoft Office do komputerów – 400 zł – 2 szt. – 800 zł 

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

Pomieszczenie biblioteki nie zostanie zmienione w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne                  

z określonymi w standardzie zaleceniami. Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich 

poprawę. 

STANDARD: 2.6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W gabinecie znajduje się podstawowe wyposażenie w tym: parawan, zamykana szafka. Jest również kozetka, która ma możliwość regulowania wysokości. 

W wyposażeniu gabinetu jest  również krzesło z regulacją wysokości i stolik z możliwością regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. 

W wyposażeniu gabinetu są pomoce do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC).  

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

WSKAŹNIKI: 
Nie dotyczy 
REZULTATY: 
Nie dotyczy 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
Nie dotyczy 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Pomieszczenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej nie zostanie zmienione w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, 

które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  

Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 2.7. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zakup zasobów, którymi dysponują specjaliści o pomoce dydaktyczne do diagnozy i prowadzenia zajęć, m.in. logopedycznych, pedagogicznych, czy 

rewalidacyjnych z uwzględnieniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, narzędzi pozwalających przeprowadzenie testów przesiewowych, narzędzi i 

programów do terapii m.in. pedagogicznej, logopedycznej, ręki,  pozwalających na realizację wsparcia minimum w aspekcie poznawczym, sensoryczno-

motorycznym, emocjonalno-społecznym oraz komunikacyjnym.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

 

Szkoła zapewnia przestrzeń do prowadzenia wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć, 

zgodnie z potrzebami uczniów – w szkole znajdują się pomieszczenia (gabinety) dla pedagoga/psychologa/logopedy.   

W gabinetach są stanowiska dla ucznia, tj. krzesła z regulacją wysokości oraz stolika posiadającego możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego 

nachylenia, w rozmiarze określonym w Modelu. 

W pomieszczeniach znajdują się szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in pomocy dydaktycznych, meble są także umieszczone na poziomie  

od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki.  

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 33



 

34 

W pomieszczeniach jest wyznaczona przestrzeń do pracy z uczniem w pozycji innej niż praca przy biurku, czyli miejsca do pracy na poziomie podłogi.  

Kadra ma zapewniony dostęp do wyposażenia pozwalającego prowadzić wsparcie wynikające ze zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.  Zapewniona jest w 

szkole dostępność wyposażenia i pomocy (w tym środków nietrwałych), częściowo dostosowana do aktualnych potrzeb służących do realizacji wsparcia.  

Szkoła posiada również salę rehabilitacyjną/ salę do integracji sensorycznej. Kadra w pomieszczeniu tym ma zapewniony dostęp do wyposażenia 

pozwalającego prowadzić wsparcie wynikające ze zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. 

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

WSKAŹNIKI: 

Pomieszczenia gabinetów profilaktycznych spełniające wymagania określone na poziomie podstawowym – źródła weryfikacji: dokumentacja fotograficzna 

Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne i narzędzia do diagnozy – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 

Podniesienie dostępności gabinetów specjalistycznych poprzez ich doposażenie 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.01.2022 – 30.06.2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
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- drewniana gra zręcznościowa hopla  - 74 zł 

 - zestaw piłeczek sensorycznych - 207 zł  

- rzucam sprytnie - zestaw aktywności  287 zł  

- druciki - do prac manualnych - 7,40 zł - 10szt. – 74 zł 

- gra logiczna master - mistrz logiki -  89 zł  

- krosno tkackie - 106 zł  

- skrzynka ze śrubkami - zestaw konstrukcyjny 4 w 1  55 zł   

- galimatias - gra strategiczna - 42 zł   

- szyfrujemy słowa - gra edukacyjna - 37 zł  

- uniwersytet mądrej zabawy - dla mądrego nic trudnego - 30zł   

- gotowi do startu... start! - grupowa zabawa ruchowa - 185 zł  

- poczuj parę - dotykowe poduszeczki  - 79 zł  

- scriba - gra słowna - 61 zł  

- zabawka edukacyjna - 59 zł  

- dyrdymały maxi - 67 zł  

- piankolina  - 25 zł - 3szt - 75 zł 

- rozciągliwa gąsienica - 18 zł - 3szt – 54 zł 

- pieczątki buźki komplet - 29 zł  

- memo dotykowe 32 elementy w worku - 129 zł  

- zestaw do odbijania piłki - 40 zł - 2szt - 80 zł 

- zestaw do chwytania piłki  - 23 zł - 2szt – 46 zł 

- gra podłogowa- kodowanie - 190 zł 

- taśma lateksowa czerwona ( opór średni) - 39 zł - 2szt – 78 zł 

- taśma lateksowa żółta ( opór słaby) – 36 zł - 2szt – 72 zł 

- gra memory- ptaki - 44 zł 

- pędzelki na palce - 22 zł - 4szt – 88 zł 
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- paluszek- gra edukacyjna - 49 zł - 2szt – 98 zł 

- zestaw do ćwiczeń motoryki ręki - 50 zł 

- dyski z piłeczką - 57 zł 

- zestaw kształtków sensorycznych - 87 zł 

- pasy bezpieczeństwa - 149 zł 

- spodek - 145 zł 

- maximemo z fakturami - 139 zł 

- ruletka z fakturami – 99 zł 

- mata gimnastyczna  - 52 zł - 2szt – 104 zł 

- liczbowa rodzinka- liczmany - 122 zł  

- matematyczne karty pracy cz.1 - 43 zł 

- kredki akwarelowe - 34 zł - 2szt - 68 zł 

- aktywator do slime -  19 zł - 3szt - 57 zł 

- pompony - 8 zł - 4szt - 32 zł 

- mini spinacze zestaw (50 szt.) - 9 zł  

- bibuła marszczona zestaw - 10 zł 

- pompony puchowe - 18 zł 

- drewniane kwiatki – 10 zł 

- rzeźba magnetyczna kulki - 50 zł - 2szt - 100 zł 

- aromaty- zestaw - 50 zł 

- tektura falista - 10 zł - 3szt - 30 zł 

- kółka do breloków – 48 zł  

- papier kolorowy w ryzach po 50szt - 6 zł -   6 szt. - 36 zł 

- farby akwarelowe - 42 zł  

- blok czarny - 10 zł - 2szt - 20 zł 

- glinka samoutwardzalna – 9 zł - 3szt - 27 zł 
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- forma misie 8 figurek - 31 zł 

- farby o metalicznym połysku - 12 zł 

- farby fluoroscencyjne  - 10 zł 

- fotel – 500 zł – 2 szt – 1000 zł 

- lustro tryptyk do logopedii – 370 zł 

- laminarka – 1.278 zł 

- folia do laminowania – 60 zł – 10 szt. – 600 zł 

- bindownica – 1.318 zł 

- folia do bindowania – 40 zł – 10 szt. – 400 zł 

- grzbiety do bindowania ( 5 mm – 100 szt.) 9 zł – 2 szt. – 18 zł 

- grzbiety do bindowania ( 10 mm – 100 szt.) 15 zł – 2 szt. – 30 zł 

- grzbiety do bindowania ( 8 mm – 100 szt.) 16 zł – 2 szt. – 32 zł 

- grzbiety do bindowania ( 14 mm – 100 szt.) 26 zł – 2 szt. – 52 zł 

- grzbiety do bindowania ( 45 mm – 50 szt.) 44 zł – 2 szt. – 88 zł 

- gilotyna – 1.760 zł 

- szafy o wymiarach 150cmx300cm – 1.800 zł - 2 szt. – 3.600 zł 

-  laptopy z oprogramowaniem – 3.700 zł – 2 szt. – 7.400 zł 

- dyktafony– 699 zł  

- radiomagnetofon/ odtwarzacz CD – 279 zł – 2 szt. – 558 zł 

- kabel HGMI – 99 zł  

- głośniki z subwoofer – 800 zł  

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

Pomieszczenia gabinetów specjalistycznych nie zostaną zmienione w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które 

nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą po zakończeniu wydatkowania grantu i 

na bieżąco uzupełniane. 

Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 
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STANDARD: 2.8. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  PRZESTRZENI WYCISZENIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu zaplanowano zakup parawanu, umożliwiającego zachowanie izolacji. Oprócz tego zostaną zakupione poduszki, namiot oraz 
radiomagnetofon do przestrzeni wycieszenia 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole wyznaczone jest miejsce wyciszenia, ale wymaga doposażenia w niezbędne materiały określone w Modelu. 

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

WSKAŹNIKI: 
Jedno miejsce wyciszenia spełniające wymagania określone w Modelu na poziomie podstawowym – źródła weryfikacji: dokumentacja fotograficzna 

Zwiększenie zasobów szkoły o meble i wyposażenie – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 
Podniesienie dostępności przestrzeni wyciszenia poprzez ich doposażenie. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.01.2022 – 30.06.2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

-namiot do przestrzeni wyciszenia (1szt.) – 200 zł 

-dywanik (1szt.) – 500 zł 
-poduszki (4 szt.) – 160 zł 
-parawan na kółkach – 300 zł 
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- radiomafnetofon – 279 zł 
 

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

Pomieszczenie wyciszenia nie zostanie zmienione w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z 

określonymi w standardzie zaleceniami. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą po zakończeniu wydatkowania grantu i na bieżąco 

uzupełniane. Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD 2.9: STANDARD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO I EWAKUACJI  

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
Odbędzie się kurs, którego celem będzie przeszkolenie kadry w zakresie ewakuacji z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zostanie 

opracowany nowy plan ewakuacji budynku z uwzględnieniem platformy przyschodowej i jej obsługi podczas pożaru.  

Zakupiona zostanie mata do ewakuacji, a w przyszłości inny niezbędny sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 

Poza grantem planowany jest zakup i montaż systemu sygnalizacji dźwiękowej pożarowej.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniająca także specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności.  

Szkoła posiada oznakowanie dróg i wyjść przeciwpożarowych, kadra szkoły zapoznana jest z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ewakuacji.                   

W szkole organizuje się cyklicznie próbną ewakuację obiektu. 

Szkoła nie posiada systemu sygnalizacji pożarowej (alarm) wyposażonej w sygnalizację akustyczną oraz świetlną.  

Szkoła nie dysponuje specjalistycznym sprzętem do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 
− wskaźniki 
− rezultaty 
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WSKAŹNIKI: 
Szkolenie dla pracowników szkoły w zakresie ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – źródła weryfikacji: listy obecności 

Zwiększenie zasobów szkoły o wyposażenie (mata do ewakuacji) – źródła weryfikacji: FV 

Zainstalowanie dodatkowej sygnalizacji akustycznej i świetlnej – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 
Poprawa standardu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Kurs/szkolenie kadry: 2.500 zł – źródła weryfikacji: FV 
Mata do ewakuacji: 700 zł 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
W obszarze tym nie zostaną dokonane modyfikacje, mogące obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje które nie będą zgodne                                  

z określonymi w standardzie zaleceniami.  

III. OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY 

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

STANDARD: 3.1. STANDARD ROZPOZNANIA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje 

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W tym obszarze przewiduje się zatrudnienie w placówce specjalisty, tj psychologa oraz zakup materiałów celem zwiększenia zasobów rzeczowych (sprzęt, 

pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe), aby utrzymać realizowane działania na podobnym poziomie oraz podejmować działania rekomendowane 
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w Modelu Dostępnej Szkoły. Położony zostanie większy nacisk na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ponadto zostaną 

zorganizowane dwa zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy I-VIII., mające na celu doradztwo zawodowe oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną, zgodne z 

programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 

rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka odbywa się we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami oraz poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  

Uczniowie zdolni objęci są pomocą w celu rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy i zdolności.  

Dla uczniów z orzeczeniami opracowuje się: Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz  Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutycznego (IPET). Z zaleceniami zapoznaje się kadra podczas m.in. rad pedagogicznych. Zalecania są wdrażane zgodnie z opracowanym planem. 

IPET zawiera m.in. zasady oceniania, listę wyposażenia niezbędnego do realizacji wsparcia oraz informacje dotyczące osób i wymiaru wsparcia udzielanego 

uczniowi. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

W szkole dokonuje się opracowania WOPFU i IPET-u wg założeń MDS – źródła weryfikacji: przykładowy IPET i WOPFU 

REZULTATY: 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów odbywa się zgodnie w zasadami opisanymi w MDS, przy udziale specjalistów. 
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CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zatrudnienie specjalisty – psychologa : 90.000,00 zł w czasie 24 miesięcy trwania projektu- źródła weryfikacji: umowa o pracę, w wymiarze ½ etatu                          
w każdym roku. Warsztaty zawodowe, psychologiczno - pedagogiczne: 4.000,00- wskaźniki weryfikacji: dokumentacja fotograficzna , FV 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz 

zatrudnienia psychologa szkolnego w wymiarze godzin odpowiadającym potrzebom szkoły.. 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów odbywać się będzie wg standardów MDS. 

STANDARD: 3.2. STANDARD REALIZACJI UKIERUNKOWANEGO WSPARCIA 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w 

przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W projekcie zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne - osobowe oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce dydaktyczne), pozwalające utrzymać realizowane działania 

na podobnym poziomie oraz podejmować także te rekomendowane w standardzie. Zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne pomoce, 

które uwzględniać będą indywidualne potrzeby uczniów (np. dzieci autystycznych, z niepełnosprawnością intelektualną).  Uczniowie  z niepełnosprawnością 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 42



 

43 

ruchową,  wyposażeni  zostaną w sprzęt specjalistyczny, umożliwiający mu pracę przy komputerze. Prowadzone  będą zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, które wynikają z rozpoznanych potrzeb edukacyjnych uczniów, ujętych w IPET-ach.                                       

Planuje się zwiększać efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia w odniesieniu do wszystkich uczniów m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów                      

z technik uczenia się, dedykowane całym zespołom klasowym. 

Koszty zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych ujętych w tym standardzie zostały zaplanowane także w obszarach technicznym, edukacyjno-społecznym  i 
organizacyjnym i będą wykorzystywane w realizacji działań w tych obszarach . 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 

rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka odbywa się we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami oraz poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  

Uczniowie zdolni objęci są pomocą w celu rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy i zdolności.  

Dla uczniów z orzeczeniami opracowuje się: Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz  Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutycznego (IPET). Z zaleceniami zapoznaje się kadra podczas m.in. rad pedagogicznych. Zalecania są wdrażane zgodnie z opracowanym planem. 

IPET zawiera m.in. zasady oceniania, listę wyposażenia niezbędnego do realizacji wsparcia oraz informacje dotyczące osób i wymiaru wsparcia udzielanego 

uczniowi. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

-   wskaźniki 

-  rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
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Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce i materiały dydaktyczne – źródła weryfikacji: FV. 

Zwiększenie zasobów szkoły o sprzęt i programy multimedialne – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 

Każdy uczeń otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- EduSensus Spektrum Autyzmu Pro + tablet oraz przewodnik metodyczny – 4.500,00 

- Moje otoczenie - Ćwiczenia wspomagające funkcjonowanie osób z zaburzeniami procesów poznawczych – 50,00 

- Pytam i odpowiadam. Karty ćwiczeń – 50,00 

- Matematyka – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – część 1-3 – 130,00 

- Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Części 1-3 - 120,00 

- Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Części 1- 3 – 120,00 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do zapewnienia ukierunkowanego wsparcia, zgodnie z rozpoznanymi 

indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów. 
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STANDARD: 3.3. STANDARD ROZPOZNANIA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW, PROWADZENIA OCENY FUNKCJONALNEJ 

I KONSULTACJI SZKOLNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje 

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Planuje się nadal spotkanie zespołów nauczycieli, składajacych się z wychowawców, dyrektora szkoły oraz nauczycieli specjalistów (psycholog, pedagog, 
logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne),analizujących potrzeby uczniów, 
ustalających plan działań celem rozpoznania indywidualnych potrzeb edukacyjnych dla każdego ucznia. Sposoby ich rozpoznawania, to obserwacja ucznia, 
rozmowa  z rodzicami oraz analiza dokumentacji przedłożonej przez rodziców. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 

rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła prowadzi rejestr otrzymanych opinii i  orzeczeń. Ponadto pedagog szkolny oraz inni specjaliści przeprowadzają diagnozę i obserwację ucznia. 

Szkoła posiada również procedurę konsultacji szkolnych. Zespół nauczycieli składający się z wychowawcy, dyrektora oraz nauczycieli specjalistów                              

( psycholog, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog) analizuje potrzeby uczniów, ustala plan pracy, a następnie wprowadza go 

do realizacji zgodnie z literą prawa oświatowego. 

W odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ocena funkcjonalna prowadzona jest jako wielospecjalistyczna ocena 

poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 
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WSKAŹNIKI: 

Wdrożenie procedur konsultacji szkolnych – źródła weryfikacji: procedura konsultacji szkolnych, wypełniony formularz konsultacji szkolnych, protokół 

konsultacji szkolnych  

REZULTATY: 

Potrzeby edukacyjne uczniów są rozpoznawana a działania w tym zakresie ukierunkowane w sposób zamierzony i celowy.- źródła weryfikacji: dokumentacja 

szkolna  

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie. 

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

Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów odbywać się będzie wg standardów określonych w MDS  

i wypracowanych w trakcie realizacji grantu. 

STANDARD: 3.4. STANDARD W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I EWALUACJI WSPARCIA DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O 

POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje 

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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Zasoby organu prowadzącego i szkoły umożliwią nauczycielom i specjalistom planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych uczniów.  W szkole wdrożone zostaną zasady opracowania WOPFU i IPET dla uczniów posiadających orzeczenie   o potrzebie kształcenia 

specjalnego wg MDS. Zasoby te zwiększą efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. zapewniając narzędzia, pomoce oraz 

adekwatną do potrzeb liczbę godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów.   

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 

rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka odbywa się we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami oraz poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  

Uczniowie zdolni objęci są pomocą w celu rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy i zdolności.  

Dla uczniów z orzeczeniami opracowuje się: Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz  Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutycznego (IPET). Z zaleceniami zapoznaje się kadra podczas m.in. rad pedagogicznych. Zalecania są wdrażane zgodnie z opracowanym planem. 

IPET zawiera m.in. zasady oceniania, listę wyposażenia niezbędnego do realizacji wsparcia oraz informacje dotyczące osób i wymiaru wsparcia udzielanego 

uczniowi. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Wdrożenie zasad tworzenia WOPFU i IPET-u: źródła weryfikacji: zasady tworzenia WOPFU i IPET-u, przykładowe dokumenty 

REZULTATY: 

Wsparcie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się wg przyjętych zasad 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
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01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w zakresie tego standardu. 

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

Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu wsparcie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywać się będzie Wdrożenie 
zasad tworzenia WOPFU i IPET-u: źródła weryfikacji: zasady tworzenia WOPFU i IPET-u, przykładowe dokumenty wg standardów określonych  w MDS i 
wypracowanych w trakcie realizacji grantu. 

STANDARD: 3.5. STANDARD PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W tym standardzie zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować 
także te rekomendowane w standardach. Zasoby te pozwolą na zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych aktywności służących indywidualizacji 
procesu kształcenia, m.in. w zakresie stosowania metod pracy wynikających ze specyfiki zespołu klasowego, uczenia samodzielności, planowania                              
i monitorowania osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych oraz umożliwią indywidualizację procesu kształcenia również w toku komunikacji zdalnej. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Zajęcia w szkole realizowane w ramach podstawy programowej, nauczyciele starają się uwzględniać zasadę indywidualizacji pracy z uczniem.  
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W trakcie zajęć kadra podejmuje działania mające na celu dostosowania metod i form pracy oraz wymagań edukacyjnych  z każdego przedmiotu,                                        

w zależności od indywidulanych potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. Zajęcia w szkole realizowane są w ramach podstawy 

programowej, uwzględniają zasadę indywidualizacji pracy z każdym uczniem. W trakcie zajęć kadra podejmuje działania mające na celu dostosowania metod i 

form pracy oraz wymagań edukacyjnych.  W IPET-cie zawarte są zasady dostosowania wymagań z wszystkich przedmiotów. Rodzice mają prawo zgłosić swoje 

uwagi i jeżeli jest taka możliwość są uwzględniane, np. jeżeli dziecko ma rehabilitację lub zajęcia w PPP w danym dniu, lekcje są tak planowane, aby mogło 

korzystać ze wsparcia poza szkołą, nie tracąc lekcji. Uczniowie wykonują w różny sposób to samo zadanie, w przydziale zadań w grupie uwzględnia się 

indywidualne możliwości dzieci, uczniowie wykazujący uzdolnienia wykonują dodatkowe zadania lub uczą innych, 

W IPET określony jest zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

Zajęcia edukacyjne są aktualnie realizowane w toku komunikacji zdalnej. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

100% hospitowanych zajęć prowadzonych jest z uwzględnieniem zasady indywidualnej pracy z każdym uczniem: źródła weryfikacji: arkusz 

obserwacji/hospitacji lekcji  

REZULTATY: 

Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej prowadzone są z uwzględnieniem zasady indywidualnej pracy z każdym uczniem. 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w zakresie tego standardu. 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
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Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu zajęcia odbywać się będą wg standardów określonych w MDS i wypracowanych w trakcie realizacji grantu. Organ 
prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby, aby każdy uczeń otrzymywał wsparcie adekwatne do jego potrzeb. 

STANDARD: 3.6. STANDARD INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W tym standardzie zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także 

te rekomendowane w standardach. Zasoby te pozwolą na zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych aktywności służących indywidualizacji procesu 

kształcenia, m.in. w zakresie stosowania metod pracy wynikających ze specyfiki zespołu klasowego, uczenia samodzielności, planowania   i monitorowania 

osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych oraz umożliwią indywidualizację procesu kształcenia również w toku komunikacji zdalnej. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Zajęcia w szkole realizowane w ramach podstawy programowej, nauczyciele starają się uwzględniać zasadę indywidualizacji pracy z uczniem.  

W trakcie zajęć kadra podejmuje działania mające na celu dostosowania metod i form pracy oraz wymagań edukacyjnych  z każdego przedmiotu,                                        

w zależności od indywidulanych potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. Zajęcia w szkole realizowane są w ramach podstawy 

programowej, uwzględniają zasadę indywidualizacji pracy z każdym uczniem. W trakcie zajęć kadra podejmuje działania mające na celu dostosowania metod i 

form pracy oraz wymagań edukacyjnych.  W IPET-e zawarte są zasady dostosowania wymagań z wszystkich przedmiotów. Rodzice mają prawo zgłosić swoje 

uwagi i jeżeli jest taka możliwość są uwzględniane, np. jeżeli dziecko ma rehabilitację lub zajęcia w PPP w danym dniu, lekcje są tak planowane, aby mogło 

korzystać ze wsparcia poza szkołą, nie tracąc lekcji. Uczniowie wykonują w różny sposób to samo zadanie, w przydziale zadań w grupie uwzględnia się 

indywidualne możliwości dzieci, uczniowie wykazujący uzdolnienia wykonują dodatkowe zadania lub uczą innych. 

W IPET określony jest zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 
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Zajęcia edukacyjne są aktualnie realizowane w toku komunikacji zdalnej. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

100% hospitowanych zajęć prowadzonych jest z uwzględnieniem zasady indywidualnej pracy z każdym uczniem: źródła weryfikacji: arkusz obserwacji lekcji  

REZULTATY: 

Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej prowadzone są z uwzględnieniem zasady indywidualnej pracy z każdym uczniem. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewidziano wydatków w tym standardzie 

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

Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu zajęcia odbywać się będą wg standardów określonych w MDS i wypracowanych w trakcie realizacji grantu. Organ 
prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby, aby każdy uczeń otrzymywał wsparcie adekwatne do jego potrzeb. 

STANDARD: 3.7. STANDARD W ZAKRESIE WSPARCIA DODATKOWEJ OSOBY DOROSŁEJ: NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES 

KSZTAŁCENIA UCZNIÓW, SPECJALISTY, POMOCY NAUCZYCIELA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W tym obszarze zostaną utrzymane zasoby organizacyjne, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane 

w Modelu w zakresie wsparcia osoby dorosłej, pozwalające  na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak  

i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły. 

Jeśli w przyszłości pojawią się w szkole uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną lub uczniowie, u których 

stwierdzi się potrzebę wsparcia udzielanego przez osobę dorosłą , to szkoła zapewni w pierwszej kolejności wsparcie nauczyciela współorganizującego/ 

specjalisty. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole nie funkcjonują oddziały integracyjne oraz oddziały specjalne. Natomiast w klasach ogólnodostępnych 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 odpowiednio nauczyciela współorganizującego, specjalistę, pomoc nauczyciela.  

Wszelkie podejmowane w stosunku do ucznia działania wspierające wynikają z zapisów ujętych w IPET. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

W szkole zatrudnieni są nauczyciele współorganizujący proces nauczania/pomoc nauczyciela -  źródła weryfikacji: wydruk z systemu Librus 

REZULTATY: 

Uczniowie otrzymują wsparcie dodatkowej osoby dorosłej adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
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Nie przewiduje się wydatków w tym zakresie 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do zapewnienia wsparcia dodatkowej osoby dorosłej, zgodnie                                         
z rozpoznanymi potrzebami uczniów. 

STANDARD: 3.8. STANDARD PROWADZENIA REWALIDACJI ORAZ ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I RESOCJALIZACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach standardu zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także 

te, rekomendowane w Modelu w zakresie realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

pozwalające na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Forma realizowanych zajęć rewalidacyjnych dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli lub specjalistów, 

posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.  

Organ prowadzący zapewnia środki finansowe na organizację zajęć rewalidacyjnych w ramach specjalnej organizacji nauki według zapotrzebowania na ich 

organizację. 

Uczeń, u którego zdiagnozowano potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może skorzystać z niej w szkole bezpłatnie. Pomoc ta jest 

realizowana z wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia. 

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

WSKAŹNIKI: 

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są z uwzględnieniem zaleceń wynikających z orzeczeń i WOPFU. 

REZULTATY: 
Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są zajęciami rewalidacyjnymi-  źródła weryfikacji: wydruk z systemu 

Librus, dzienniki zajęć specjalistycznych, dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych zgodnie  
z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami uczniów i wymogami prawa oświatowego. 

STANDARD: 3.9. STANDARD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach tego standardu zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w Modelu w zakresie wsparcia rodziców w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada rozwiązania uwzględniające wsparcie dla rodziców i są one ujęte w IPET. 

Rodzice/opiekunowie prawni są na bieżąco informowani o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Uczniowie, u których rozpoznano potrzebę objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, otrzymują wsparcie adekwatne do swoich potrzeb i możliwości. 

REZULTATY: 

Wszyscy uczniowie wymagający pomocy psychologiczno – pedagogicznej objęci są dedykowanymi zajęciami - źródła weryfikacji: zestawienie pedagoga 

szkolnego 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewidziano wydatków w tym standardzie. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami uczniów i wymogami prawa oświatowego. 
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STANDARD: 3.10. STANDARD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA RODZICÓW 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach standardu zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w Modelu w zakresie wsparcia rodziców w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zostanie zorganizowany dla rodziców 

cykl warsztatów specjalistycznych z pedagogiem i psychologiem z zakresu zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Warsztaty będą 

przeprowadzone w klasach I-VIII.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada rozwiązania uwzględniające wsparcie dla rodziców i są one ujęte w IPET. 

Rodzice/opiekunowie prawni są na bieżąco informowani o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział      w 

spotkaniach, rozmowy, konsultacje, szkolenia są dokumentowane w dzienniku lekcyjnym lub poprzez listę obecności. Rodzice mogą kontaktować się z 

nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem również w toku komunikacji zdalnej. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
9 spotkań warsztatowych dla  rodziców - źródła weryfikacji: lista obecności rodziców, FV 

REZULTATY: 
Rodzice otrzymują pomoc psychologiczno – pedagogiczną adekwatną do potrzeb. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Warsztaty dla rodziców: 9 spotkań – 12.000,00 zł 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
rodzicom, zgodnie z potrzebami. 

STANDARD: 3.11. STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ REALIZOWANYCH INDYWIDUALNIE/W MAŁEJ GRUPIE UCZNIÓW I ZINDYWIDUALIZOWANEJ 

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach tego standardu zasoby organu prowadzącego oraz szkoły  umożliwią realizację zajęć indywidualnych lub w małej grupie oraz zindywidualizowanej 

ścieżki kształcenia, zgodnie z opisanymi w Modelu wymaganiami i rekomendacjami. W planowaniu są uwzględnione zasoby umożliwiające realizację zajęć 

również w toku komunikacji zdalnej. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku rodzica. 

Uczeń biorący udział w zajęciach otrzymuje specjalistyczne wsparcie i opiekę, bez angażowania w nie jego rodziców/opiekunów prawnych.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 
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WSKAŹNIKI: 

Wszyscy uczniowie posiadający wskazania do zajęć indywidualnych/w małej grupie oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia objęci są dedykowanymi 

zajęciami - źródła weryfikacji: zestawienie pedagoga szkolnego. 

REZULTATY: 
Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zajęć w indywidualnych/w grupie do 5 uczniów. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach 
indywidualnej ścieżki kształcenia, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, opiniami PPP i wymogami prawa oświatowego. 

STANDARD: 3.12. STANDARD W ZAKRESIE STOSOWANIA ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD I FORM KOMUNIKACJI ORAZ 

WSPARCIA WIZUALNEGO 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwalające w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby wdrożyć i stosować alternatywne i 
wspomagające metody i formy komunikacji oraz wsparcia wizualnego. 

Zasoby w tej części standardu zostały zabezpieczone w obszarze technicznym. 
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych 
rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole aktualnie nie ma uczniów, których potrzeby wiązałyby się z wdrożeniem i stosowaniem alternatywnych i wspomagających metod i form 
komunikacji. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Zwiększenie zasobów szkoły o specjalistyczne wyposażenie – źródła weryfikacji: FV (obszar techniczny) 

REZULTATY: 
Szkoła jest przygotowana do stosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Wydatki w tym standardzie zostały ujęte w obszarze technicznym 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, aby w razie konieczności stosować alternatywne i wspomagające 
formy komunikacji. 
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III. OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY 

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie 

STANDARD: 3.13. STANDARD ORGANIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

 
Zasoby kadrowe i organizacyjne zostaną zabezpieczone, aby kontynuować podejmowane działania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizowanie zajęć 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, dostosowaniem warunków, form, metod i środków. Ponadto, w zależności od potrzeb organ prowadzący i szkoła 

zapewnią w trakcie działań specjalistyczne wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia lub pomocy nauczyciela. Program wychowawczo – 

profilaktyczny zostanie zmodyfikowany – należy zwrócić większą uwagę n określenie czynników chroniących oraz czynników ryzyka, budowanie relacji 

rówieśniczych oraz rzetelną ewaluację podejmowanych działań. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny, w realizację działań zaangażowani są wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej. Nauczyciele 

realizują działania nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej. Podejmowane są także działania zapobiegające zrachowaniom dyskryminacyjnym. 

Program wychowawczo - profilaktyczny jest modyfikowany. Przeprowadza się ewaluację realizacji zadań Programu oraz opracowuje wnioski i rekomendacje. 

W programie wychowawczo - profilaktycznym jest poruszony  obszar dotyczący budowania relacji rówieśniczych.  

Szkoła wypracowała metody reagowania na sytuacje konfliktowe, agresywne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 
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Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Program wychowawczo – profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim - źródła 

weryfikacji: Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej (Aktualizacja po każdym roku szkolnym). 

REZULTATY: 

Działania wychowawczo – profilaktyczne odpowiadają na zdiagnozowane trudności wychowawcze i potrzeby rozwojowe uczniów. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie zaplanowano wydatków w tym standardzie 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia działań wychowawczo – profilaktycznych, 

wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów.  

STANDARD: 3.14. STANDARD BUDOWANIA RELACJI RÓWIEŚNICZYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zabezpieczenie zasobów organizacyjnych, osobowych i rzeczowych pozwali utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane  

w Modelu,  nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej, opisane w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.  Należy nadal realizować działania 
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zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym i reagować na nie, realizując działania skierowane zarówno do osób dyskryminowanych, jak i osób 

dyskryminujących.  

W klasach I-III wprowadzony zostanie w tym celu program Przyjaciele Zippiego, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci tolerancji i przyjaznej komunikacji.  

W Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły wprowadzone zostaną jednoznaczne działania, służące budowaniu właściwych relacji rówieśniczych. 

 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny, w realizację działań zaangażowani są wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej. Nauczyciele 

realizują działania nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej. Podejmowane są także działania zapobiegające zrachowaniom dyskryminacyjnym. 

Program wychowawczo - profilaktyczny jest modyfikowany. Przeprowadza się ewaluację realizacji zadań Programu oraz opracowuje wnioski i rekomendacje. 

W programie wychowawczo - profilaktycznym jest poruszony  obszar dotyczący budowania relacji rówieśniczych. Szkoła wypracowała metody reagowania na 

sytuacje konfliktowe, agresywne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą zajęcia i organizują szereg działań, które służą 

budowaniu relacji rówieśniczych, np. wspólne wycieczki i wyjazdy, imprezy klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. W szkole realizowany jest szereg działań 

służących budowaniu właściwych relacji, opartych na akceptacji, np. cała społeczność szkolna 21 marca zakłada kolorowe skarpetki, aby promować prawa 

osób z Zespołem Downa. Szkoła realizuje działania na rzecz akceptacji dla różnorodności w środowisku edukacyjnym, wynikającej z różnorodnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów, niepełnosprawności, odmienności językowej i kulturowej, różnego statutu materialnego itp. Nauczyciele prowadzą działania 

wychowawcze ukierunkowane na budowanie relacji rówieśniczych, kształtowanie postaw i przekonań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Program wychowawczo – profilaktyczny, w którym uwzględnione są działania nastawione na budowanie relacji rówieśniczych - źródła weryfikacji: Szkolny 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny, plany wychowawcze klas 
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REZULTATY: 
Działania wychowawczo – profilaktyczne szkoły uwzględniają budowanie relacji rówieśniczych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.01.2022 – 31.12.2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- Wdrożenie programu Przyjaciele Zippiego – 4.000,00 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia działań wychowawczo – profilaktycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji rówieśniczych. Program Przyjaciele Zippiego realizowany będzie przez kolejne lata. 

STANDARD: 3.15. STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Planowane jest zabezpieczenie zasobów organizacyjnych, osobowych, rzeczowych pozwalających utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 
rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła monitoruje potrzeby w zakresie zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych zajęciach mogą brać udział wszyscy uczniowie 

niezależnie od aktywności zawodowej rodziców. W trakcie zajęć opiekuńczych nie ma możliwości  wydawania posiłków w stołówce szkolnej. 

W oparciu o zidentyfikowane potrzeby organizowane są zajęcia opiekuńcze w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Świetlica jest zawsze czynna w takie dni, bez 

względu na ilość uczestniczących dzieci. Rodzice zgłaszają pisemnie, w formie deklaracji udział dziecka w zajęciach. Każdy uczeń może brać udział w zajęciach 
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opiekuńczych. Program realizowany w trakcie zajęć opiekuńczych uwzględnia wiek uczniów, ich indywidualne potrzeby, możliwości oraz zainteresowania. 

Szkoła monitoruje potrzeby w zakresie zajęć opiekuńczych, działania te realizowane są głównie przez wychowawców. Program zajęć uwzględnia indywidualne 

możliwości uczniów, ich zainteresowania i predyspozycje. W odniesieniu do liczby uczniów opiekę sprawuje jeden lub kilkoro nauczycieli. Liczbę uczniów                            

w czasie zajęć monitoruje dyrektor szkoły. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
W zajęciach opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych biorą udział wszyscy zdeklarowani uczniowie - źródła weryfikacji: dziennik zajęć świetlicowych 

REZULTATY: 
Zajęcia opiekuńcze organizowane są w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych, wynikające z monitoringu potrzeb w tym obszarze.  

STANDARD: 3.16. STANDARD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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Zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwalają utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie 

organizacji zajęć świetlicowych. Świetlica zostanie przeorganizowana – wydzielone zostanie miejsce pozwalającego na relaksację, wyciszenie, odpoczynek ucznia 

zgodnie z jego/jej indywidualnymi potrzebami, zgodnie z zapisami w IPET. 

Zapewnienie wsparcia dziecka w świetlicy będzie dostosowane do jego potrzeb i możliwości, m.in. poprzez zapewnienie opieki nauczycieli i specjalistów. Zasób 
pomocy dydaktycznych zostanie uzupełniony o takie, z których mogą skorzystać uczniowie z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostaną zakupiony dywan                                            
i namiot do strefy wyciszenia. Program zajęć świetlicowych będzie uwzględniał indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka dotyczące wsparcia w realizacji nauki 
czy też rozwoju zainteresowań ucznia. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole realizowane są zajęcia świetlicowe i monitorowane jest zapotrzebowanie dzieci na takie zajęcia. Są one dostępne dla każdego ucznia, niezależnie od 

aktywności zawodowej rodziców. Tematyka zajęć, zabaw i gier świetlicowych jest dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z przepisami prawa oświatowego - źródła weryfikacji: dziennik zajęć świetlicowych, plan pracy świetlicy 

Zwiększenie zasobów szkoły o pomocy dydaktyczne – źródła weryfikacji: FV 

Zwiększenie zasobów szkoły o zakup wyposażenia strefy wyciszenia i relaksu: - źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 
W szkole działa świetlica szkolna. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
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- Klocki magnetyczne – 400,00 

- Klocki konstrukcyjne słomki – 80,00 

- maty konstrukcyjne- puzzle – 400,00 zł 

- Gry planszowe: 
Labirynt –  67,00 
Gra w klasy – naklejka na podłogę – 90,00 
Chińczyk – gra korytarzowa, antypoślizgowa – 480,00 
Mattel – gra strategiczna – 79,00 
Polska luxtorpeda – gra logiczna – 45,00 
Double- gra logiczna – 45,00 
Trefl – gra edukacyjna – 64,00 
Mrówki – gra edukacyjna – 30,00 
Czacha dymi – gra edukacyjna – 35,00 
Wsiąść do pociągu – Polska – gra edukacyjna – 80,00 
Polska w pralce – gra edukacyjna – 40,00 
Gorący ziemniak – gra edukacyjna – 40,00 
- dywan terapeutyczny, 170 cmx 120 cm – 90,00 zł 
- tipi – 200,00 zł 
- mata akustyczna (panel akustyczny) – 20 m kw. – 1.440,00 zł 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe, kadrowe i rzeczowe, niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych.  

STANDARD: 3.17. STANDARD OPIEKI PODCZAS PRZERW 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W trakcie realizacji grantu zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne i osobowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w Modelu w zakresie sprawowania opieki w trakcie przerw. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

 W planie lekcji są dwie długie przerwy na zjedzenie posiłku. Harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej w miarę możliwości jest dostosowany do 
uczniów z uwzględnieniem czasu, jaki jest niezbędny do spożycia posiłków. Opiekę nad dziećmi w czasie przerw sprawują nauczyciele dyżurni, posiadający 
wiedzę na temat indywidualnych potrzeb uczniów, wynikających np. z niepełnosprawności. Nauczyciele dyżurni pełnią swoje dyżury w sposób aktywny, 
zwracają uwagę na zachowania uczniów. W czasie sprzyjającej pogody uczniowie, w czasie przerw mogą wyjść na podwórko zewnętrzne (ogród, plac zabaw, 
boisko). 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI:  

Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem - źródła weryfikacji: plan dyżurów 

REZULTATY: Organizacja przerw i zakres opieki nad uczniami dostosowane są do potrzeb uczniów. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie planuje się wydatków w tym standardzie 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
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Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do sprawowania opieki w trakcie przerw. Wprowadzone 

rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne 

 z określonymi w standardzie zaleceniami.  

STANDARD: 3.18. STANDARD ORGANIZACJI  ZAJĘĆ DODATKOWYCH, ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W trakcie realizacji projektu zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, osobowe i materiałowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz 

podejmować nowe, także te rekomendowane w Modelu  w zakresie organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania. Planujemy uruchomienie 

zajęć z robotyki, w związku z tym zakupiony zostanie sprzęt i licencja do korzystania z oprogramowania. Szkoła nawiąże również współpracę z Centrum Robotyki, 

aby uczniowie mogli podpatrywać najlepszych i dzielić się swoimi umiejętnościami.  

W celu rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów zostaną zakupione zestawy do gry w szachy oraz zorganizowane zajęcia dodatkowe z instruktorem 

gry w szachy. W ramach grantu zorganizowane zostaną zajęcia z tańca współczesnego lub nowoczesnego, w ramach których nawiązana zostanie współpraca  

z instruktorem tańca. 

Szczególny nacisk położony zostanie na zapewnienie realizacji dodatkowych zajęć z uwzględnieniem dostosowania form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi lub niepełnosprawnością. W miarę możliwości uczeń będzie miał zapewnioną możliwość m.in. korzystania z wyposażenia, 

specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz wsparcia innych pracowników (poza nauczycielem prowadzącym zajęcia) – dostosowania zostaną także 

ujęte w IPET. W celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć zostanie zakupiony namiot całoroczny, który zostanie wyposażony w składane stoły i krzesła. Miejsce 

to będzie alternatywa do prowadzonych zajęć w budynku szkoły, ale również miejscem integracyjnym dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła prowadzi regularny monitoring potrzeb w zakresie organizacji zajęć dodatkowych. Na bieżąco rozpoznawane są potrzeby uczniów. 
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Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe biorą udział w tworzeniu WOPFU, IPET i w  miarę potrzeb uczestniczą konsultacjach, a w swoim programie zajęć 

uwzględnia ją dostosowanie odpowiednich form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W trakcie zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość dostępu i korzystania np. z pomocy dydaktycznych. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które wynikają z ich zainteresowań - źródła weryfikacji: umowy o pracę. 

Zwiększenie zasobów szkoły o pomocy dydaktyczne – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 
W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- Zakup zestawów  LEGO Mindstrms do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki – 12.500 zł 
- Licencja dostępu do oprogramowania wraz z konsultacjami dla nauczyciela przez okres 2 lat – 4.000 zł 
- Zakup 10 zestawów do gry w szachy – 1.000 zł 
- Zatrudnienie instruktora gry w szachy – 100 zł/godz. dydaktyczna – 14.000 zł 
- Zatrudnienie instruktora tańca współczesnego lub nowoczesnego – 100 zł/godz. dydaktyczna – 14.000 zł 
- Namiot plenerowy 5mx8m – 2.490 zł 
- Stoły składane – 199 zł – 10 szt. – 1.990 zł 
- krzesła składane – 99 zł – 60 szt. – 5.940 zł 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe, kadrowe i materiałowe, niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających 

uzdolnienia. Wprowadzone rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które 
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nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  Pomoce zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane przez kolejne lata i w miarę potrzeb 

uzupełniane, licencja przedłużana będzie ze środków budżetu. 

STANDARD: 3.19. STANDARD PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM DIET SPECJALISTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny piec konwekcyjno – parowy, który umożliwi przygotowywanie pełnowartościowych, zdrowych posiłków, 
które będą alternatywą dla potraw smażonych. Zasoby organizacyjne i osobowe zostaną zabezpieczone w ten sposób, aby identyfikować oraz odpowiadać na 
specjalne potrzeby żywieniowe, wynikające ze stanu zdrowia oraz nietolerancji pokarmowych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim. Do tego celu 
zostanie zakupiony laptop z oprogramowaniem, aby opracowywane jadłospisy były opracowywane skrupulatnie z wyszczególnieniem wszystkich alergenów 
itp. Sprzęt posłuży również do opracowywania raportów i planowania żywienia. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki spożywania posiłków. Jedzenie przygotowywane jest na terenie placówki .Obiady dla uczniów                

w trudnej sytuacji materialnej są finansowane są przez GOPS 

Posiłki wydawane w stołówce spełniają ogólne wymagania dot. składu i sposobu przygotowania posiłków dla uczniów, zgodnie z przepisami w tym zakresie.   

Aktualnie w szkole nie występują przypadki dzieci posiadających specjalistyczne potrzeby żywieniowe. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Wszyscy chętni uczniowie mają możliwość skorzystania z pełnowartościowych posiłków - źródła weryfikacji: zestawienie osób korzystających z żywienia 
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Zwiększenie zasobów szkoły o wyposażenie – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 
Stołówka szkolna zapewnia dzieciom zdrowe posiłki 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 31.12.2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- piec konwekcyjno-parowy – 20.000 zł 
- laptop z oprogramowaniem – 3.200 zł 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do działalności stołówki szkolnej. Wprowadzone rozwiązania 

nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi                                  

w standardzie zaleceniami.  

STANDARD: 3.20. STANDARD ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI GABINETU PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie wymaga planowania działań w trakcie grantu, jest spełniony na poziomie podstawowym MDS i zostanie utrzymany w trakcie realizacji projektu 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W celu zapewnienia opieki medycznej i zapewnienia profilaktyki zdrowotnej dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnia pielęgniarkę 

szkolną realizującą opiekę zdrowotną nad uczniami. Pełni ona dyżur przez 2 dni w tygodniu na terenie szkoły. Szkoła  ma podpisaną umowę na profilaktyczne 

świadczenia stomatologiczne. 
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Wszyscy nauczyciele odbyli obowiązkowe szkolenie  udzielania pomocy w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Jeden z pedagogów posiada dodatkowe 

wykształcenie jako pielęgniarka, a pomoc nauczyciela ma ukończony kurs cewnikowania. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Nie dotyczy 

REZULTATY: 

Nie dotyczy 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków z grantu. 

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

Profilaktyczna opieka zdrowotna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie 

będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  

STANDARD: 3.21. STANDARD ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Podjęte zostaną działania, aby zabezpieczone zostały zasoby organizacyjne i osobowe, pozwalające utrzymać realizowane działania na podobnym poziomie 

oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji wycieczek i wyjść szkolnych. 
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole zapewnia się realizację programu wyjścia i wycieczki, w sposób uwzględniający indywidualne możliwości i umiejętności wszystkich uczniów, w tym ze 

specjalnymi potrzebami. Ustalony program wycieczki/wyjścia musi zapewniać uczniom ze specjalnymi potrzebami odpowiednie dla nich warunki. W przypadku 

gdy w klasie jest uczeń niepełnosprawny ruchowo, podczas wybierania miejsca wycieczki uwzględniane są miejsca dostępności dla ucznia oraz przeprowadzana 

jest konsultacja z rodzicami ucznia. Szkoła kładzie nacisk na to, aby taki uczeń podczas wycieczek był jak najbardziej samodzielny i mógł skorzystać ze wszystkich 

atrakcji wraz z rówieśnikami. 

Każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyjściu i wycieczce szkolnej. Jeśli wymaga tego sytuacja ( potrzeba zapewnienia pomocy zdrowotnej uczniowi),                        

w wycieczce może uczestniczyć również pielęgniarka szkolna. Środek transportu wynajęty na wycieczkę, umożliwia przemieszczanie się uczniów                                                  

z uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
Nie dotyczy 
REZULTATY: 
Nie dotyczy 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków możliwych do oszacowania (na etapie przygotowania IPPD). 
 

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

Standard organizacji wyjść i wycieczek szkolnych nie zostanie zmodyfikowany w sposób mogący obniżyć jego dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone 

modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  
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IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Organizacja i procedury 

STANDARD: 4.1. STANDARD DZIAŁALNOŚCI LIDERA DOSTĘPNOŚCI 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Osoba wyznaczona w urzędzie gminy na Lidera Dostępności będzie  wykonywać zadania lub współpracować z koordynatorem dostępności lub innymi 
osobami wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 
terenie placówki 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Zadania przypisane Liderowi Dostępności na terenie placówki zostały rozdzielone pomiędzy pedagogów szkolnych i przynależne do danej grupy wiekowej 

(uczniowie klas 1-4, uczniowie klas 5-8). 

Zakres  obowiązków pedagogów wygląda w sposób następujący: 

- analiza orzeczeń i opinii wpływających do placówki; 

- opracowywanie wykazów i zbiorczych sprawozdań zajęć przyznawanych w ramach rewalidacji i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

- doposażanie pracowni terapeutycznych i rewalidacyjnych; 

- organizacja i nadzór nad tygodniowym rozkładem zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami; 
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- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji dotyczącej uczniów posiadających opinie i orzeczenia przez wychowawców. Odpowiadają również 

za kontakt z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Powołanie lidera dostępności - źródła weryfikacji: zarządzenie Wójta Gminy 

REZULTATY: 
W szkole działają osoby współpracujące z gminnym liderem dostępności. Pełnią one zadania określone w  Module. 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie działalności lidera dostępności. 

STANDARD: 4.2. STANDARD OPRACOWANIA I WDROŻENIA INDYWIDUALNEGO PLANU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

 
W szkole opracowany będzie IPPD w  oparciu o zalecenia z przeprowadzonego monitoringu oraz zidentyfikowane potrzeby, a także obowiązujące regulacje 

prawne (w szczególności wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Zakres dokumentu 
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będzie  zgodny  z wymaganiami określonymi w standardzie. Plan opracowany zostanie przed rozpoczęciem nowych działań, mających na celu poprawę 

dostępności usług i przestrzeni szkoły. IPPD opracowany zostanie przez specjalnie do tego powołany zespół. 

Wieloletni Plan, podzielony na działania planowane do realizacji w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu, będzie systematycznie monitorowany 

oraz aktualizowany.  

Przy opracowaniu dokumentu uwaga zostanie zwrócona na zakres IPPD w kontekście wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie  

-  Art. 11.). 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła jest w trakcie opracowywania Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności (IPPD), którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Modelu.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Powołanie zespołu ds. opracowania IPPD - źródła weryfikacji: zarządzenie dyrektora. 

Zespół ds. opracowania IPPD pracuje wg przyjętych zasad – źródła weryfikacji: regulamin pracy zespołu. 

Wdrożony Indywidualny Plan Poprawy Dostępności - źródła weryfikacji: sprawozdania zespołu.  

REZULTATY: 
W szkole zostanie opracowany i wdrożony Indywidualny Plan Poprawy Dostępności 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym zakresie  
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Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie opracowania i wdrożenia IPPD. 

STANDARD: 4.3. STANDARD WSPÓŁPRACY Z ORGANEM PROWADZĄCYM 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła wspólnie z organem bazując na wymaganiach określonych w standardzie opracuje oraz wdroży porozumienie i zasady współpracy, usprawniające 

zabezpieczenie zasobów niezbędnych do realizacji edukacji z uwzględnieniem potrzeb uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły. 

W efekcie wprowadzonych działań zawarte zostanie porozumienie z organem prowadzącym, które określa zasady przekazywania środków finansowych 

szkole. Organ prowadzący będzie dążył do zaspokojenia potrzeb szkoły wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów. 

Szkoła w kolejnych latach, także po zakończeniu finansowania w ramach grantu, w oparciu o posiadane zasoby powinna dążyć do utrzymania efektywnych 

rozwiązań, a także dalszego podnoszenia dostępności. 

Przeprowadzona na etapie tworzenia IPPD analiza potrzeb i zasobów to działania powiązane z wymaganiami określonym w tym standardzie. Ich rzetelna 

realizacji może wpłynąć pozytywnie na określenie współpracy między szkołą a organem prowadzącym w celu efektywnego i celowego wydatkowania 

środków finansowych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole nie opracowano ani nie wdrożono zasad współpracy w oparciu o odrębne porozumienie zawarte z organem prowadzącym w zakresie 

przekazywania środków finansowych szkole z tytułu dodatkowych wag subwencyjnych, wyliczanych na podstawie obowiązującego rozporządzenia. 

Jeśli chodzi o środki finansowe na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to dyrektor współpracuje z organem prowadzącym. 

Otrzymane środki są przeznaczane na udzielanie wsparcia uczniom przez specjalistów oraz zakup materiałów i sprzętu do terapii i rehabilitacji. 
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Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Współpraca z organem prowadzącym odbywa się wg wypracowanego porozumienia - źródła weryfikacji: porozumienie między dyrektorem a organem 

prowadzącym. 

REZULTATY: 

Szkoła współpracuje z organem prowadzącym w celu realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wzajemnej współpracy w celu podniesienia 

dostępności. Organ prowadzący oraz szkoła będą podtrzymywać rozwiązania zapewniające przekazanie środków finansowych, jakie są  przeznaczone na 

realizację specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, z uwzględnieniem bieżących potrzeb. 

STANDARD: 4.4. STANDARD TWORZENIA/MODYFIKACJI WENĘTRZNYCH DOKUMENTÓW SZKOLNYCH (PROCEDUR) NA POTRZEBY POPRAWY 

DOSTĘPNOŚCI 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W ramach tego standardu opracowane zostaną rozwiązania organizacyjne zapewniające dostępność z uwzględnieniem potrzeb osób o specjalnych potrzebach 

w tym wynikających z niepełnosprawności oraz w odniesieniu do zmieniających się regulacji prawnych  (np. procedura czy instrukcja ewakuacji, rozwiązania 

zapewniające wsparcie uczniom – zgodnie ze standardami opisanymi w Modelu). 

Na bieżąco będą  monitorowane potrzeby w zakresie zapewnienia dostępności dla wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej oraz wdrażanie niezbędnych 

rozwiązań, w tym także organizacyjnych. 

W oparciu o zidentyfikowane bariery oraz potrzeby w zakresie poprawy dostępności jak i uwzględniając plan i harmonogram poprawy dostępności 

opracowane będą rozwiązania, poprawiające dostępność w sposób organizacyjny. Wprowadzenie rozwiązań powinno być naturalną konsekwencją 

zidentyfikowanych podczas audytu i opracowania IPPD barier, potrzeb oraz oczekiwań.  

Rozwiązania te będą koordynowane przez lidera dostępności oraz wypracowane i konsultowane co najmniej z zespołem powołanym do opracowania IPPD 

oraz zespołem powołanym do tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole funkcjonuje obecnie grupa nauczycieli rewalidantów, której celem jest poprawa dostępności (są to wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia 

terapeutyczne, rewalidacyjne oraz nauczyciele współorganizujący procesu kształcenia). 

Ta grupa opracowuje dokumentację, konsultuje się wzajemnie, udziela sobie wsparcia, analizuje dokumentację prowadzoną przez wychowawców  

i opracowuje wnioski do dalszej pracy. 

Szkoła opracowała ponadto rozwiązanie organizacyjne dotyczące zapewnienia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, wynikających  

z niepełnosprawności.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

W szkole powołany jest zespół nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne - źródła weryfikacji: Plan Pracy Szkoły i uchwała o przydzieleniu 

nauczycielom zadań dodatkowych. 
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REZULTATY: 
Wewnętrzne dokumenty szkolne są modyfikowane na potrzeby poprawy dostępności. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja tego standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych na potrzeby 

poprawy dostępności. 

STANDARD: 4.5. STANDARD ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach tego standardu opracowane zostaną rozwiązania organizacyjne zapewniające dostępność z uwzględnieniem potrzeb osób o specjalnych potrzebach 

w tym wynikających z niepełnosprawności oraz w odniesieniu do zmieniających się regulacji prawnych  (np. procedura czy instrukcja ewakuacji, rozwiązania 

zapewniające wsparcie uczniom – zgodnie ze standardami opisanymi w Modelu). 

Na bieżąco będą  monitorowane potrzeby w zakresie zapewnienia dostępności dla wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej oraz wdrażanie niezbędnych 

rozwiązań, w tym także organizacyjnych. 

W oparciu o zidentyfikowane bariery oraz potrzeby w zakresie poprawy dostępności jak i uwzględniając plan i harmonogram poprawy dostępności 

opracowane będą rozwiązania ,poprawiające dostępność w sposób organizacyjny. Wprowadzenie rozwiązań powinno być naturalną konsekwencją 

zidentyfikowanych podczas audytu i opracowania IPPD barier, potrzeb oraz oczekiwań.  
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Rozwiązania te będą koordynowane przez lidera dostępności oraz wypracowane i konsultowane co najmniej z zespołem powołanym do opracowania IPPD 
oraz zespołem powołanym do tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole funkcjonuje obecnie grupa nauczycieli rewalidantów, której celem jest poprawa dostępności (są to wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia 

terapeutyczne, rewalidacyjne oraz nauczyciele współorganizujący procesu kształcenia). 

Ta grupa opracowuje dokumentację, konsultuje się wzajemnie, udziela sobie wsparcia, analizuje dokumentację prowadzoną przez wychowawców                                           

i opracowuje wnioski do dalszej pracy. 

Szkoła opracowała ponadto rozwiązanie organizacyjne dotyczące zapewnienia dostępności w miejscach niedostępnych dla osób o specjalnych potrzebach, 

wynikających z niepełnosprawności.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Szkoła zapewnia dostępność w miejscach niedostępnych, stosując na bieżąco rozwiązania organizacyjne 

REZULTATY: 
Zapewnienie dostępności w miejscu niedostępnym odbywa się wg wewnętrznych procedur - źródła weryfikacji: procedura zapewnienia dostępności. 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych na potrzeby 
poprawy dostępności. 
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STANDARD: 4.6. STANDARD DZIAŁANIA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach tego standardu szkoła będzie umożliwiać nauczycielom i specjalistom planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, m.in. poprzez stosowanie zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.   

W miarę możliwości i potrzeb zostaną zwiększone etaty specjalistów zatrudnionych w szkole, zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Zwiększenie 

zaangażowania i obowiązków kadry związane będzie z identyfikacją potrzeb, stosowanie uniwersalnego projektowania, indywidualizacja czy współpracy                      

z rodzicami. 

Organ prowadzący powinien tak planować budżet by dysponować środkami, które pozwolą na realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych.  

Osiągnięcie określonych w standardach wymagań wynika także z realizacji założeń ujętych m.in. w standardzie rozpoznawania oraz przydzielania wsparcia 

wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego oraz w rekomendacjach opisanych w obszarze edukacyjno-społecznym. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Nauczyciele i specjaliści wspólnie odpowiadają za realizację celów i współpracują w ramach prowadzonych działań, realizując podstawę programową 

kształcenia ogólnego. Ponadto w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnione jest wsparcie w bieżącej pracy ucznia oraz realizowane 

są cele wskazane w m.in. w IPET. W szkole zatrudnieni są następujący specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, 

surdopedagog, Zatrudniona jest również pomoc nauczyciela. Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej, która posiada pełne kwalifikacje do wykonywania 

zadań w środowisku nauczania i wychowania. Oprócz tego uczniowie mogą też skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. 

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

WSKAŹNIKI: 

Nauczyciele współpracują wg przyjętych zasad - źródła weryfikacji: zasady współpracy nauczycieli wiodących i wspomagających. 

REZULTATY: 
Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych odbywa się we współpracy wszystkich nauczycieli 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Wydatki przewidziane w tym standardzie zostały określone w Obszarze III, Standard 1. 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wypracowania zasad współpracy wszystkich nauczycieli. Procedury podlegać 

będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

STANDARD: 4.7. STANDARD DZIAŁANIA POMOCY NAUCZYCIELA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach tego standardu zapewnione zostaną zasoby (m.in. osobowe, rzeczowe,) pozwalające organizować pracę w szkole w sposób określony                                       

w wymaganiach zapisanych w standardach. 

Zasoby organu prowadzącego i szkoły umożliwią nauczycielom i specjalistom na planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Towarzyszy dziecku na wszystkich lekcjach i przerwach oraz zajęciach świetlicowych. Pomoc nauczyciela zgłasza 

potrzeby ucznia i wspiera go w stosowaniu indywidualnej pomocy, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, podręczników, jak i dedykowanego sprzętu                    

i wyposażenia. Pomoc nauczyciela informuje nauczycieli, specjalistów i dyrektora szkoły o występujących trudnościach i postępach ucznia w celu modyfikacji 

działań podejmowanych w toku zajęć edukacyjnych i poza tymi zajęciami. Pomoc nauczyciela nie jest włączana w tworzenie IPET-u. Pomoc nauczyciela nie 

udziela wsparcia w toku komunikacji zdalnej. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
Pomoc nauczyciela pracuje wg przyjętych zasad - źródła weryfikacji: dziennik zajęć pomocy nauczyciela. 
REZULTATY: 
Pomoc nauczyciela wspiera uczniów w trakcie wszystkich aktywności szkolnych 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym standardzie. 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie kontynuowania zasad współpracy nauczycieli i pomocy nauczyciela. Procedury 

podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 
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STANDARD: 4.8. STANDARD PRZYDZIELANIA WSPARCIA WYNIKAJĄCEGO Z INDYWIDUALNEGO PLANU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu zostaną zabezpieczone zasoby osobowe (zwiększenie zaangażowanie specjalistów) oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce, narzędzia 

diagnostyczne, środki nietrwałe) pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu.  

Zasoby powinny zwiększać efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. zapewniając narzędzia, pomoce oraz adekwatną do 

potrzeb liczbę godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów.  

 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła  posiada opracowaną procedurę przydzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wsparcia wynikającego z IPET. W skład Zespołu 

opracowującego IPET wchodzą: nauczyciel wychowawca, rewalidanci i terapeuci prowadzący zajęcia z uczniem oraz nauczyciele współorganizujący 

kształcenie specjalne.  W opracowaniu dokumentu uczestniczą także rodzice danego ucznia. Spotkania Zespołu odbywają się minimum raz w ciągu półrocza 

(najczęściej są to dwa spotkania w półroczu). Zespół opracowujący IPET dokonuje jego modyfikacji raz na pół roku. Po zebraniu i przedstawieniu wniosków  

ustala się plan pracy na następne półrocze. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Opracowanie WOPFU i IPET-u odbywa się wg przyjętych zasad – źródła weryfikacji: zasady opracowania WOPFU i IPET. 

Przydzielanie wsparcia wynikającego z IPET odbywa się wg przyjętych procedur - źródła weryfikacji:  procedury przydzielania wsparcia. 
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REZULTATY: 
Przydzielanie wsparcia uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się wg przyjętych w szkole zasad. 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Wydatki w tym standardzie zostały zabezpieczone w Obszarze III, Standard 1. 

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

 
Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby osobowe niezbędne do realizacji standardu w zakresie przydzielania wsparcia wynikającego z orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Zasady i procedury podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

STANDARD: 4.9. STANDARD ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach projektu w szkole zatrudniony zostanie psycholog na ½ etatu, przez okres dwóch lat. Zatrudnienie specjalisty będzie miało na celu podniesienia  

jakości  i efektywności wsparcia udzielanego uczniom  i rodzicom. W razie konieczności zatrudnienie zostaną inni specjaliści, jeżeli takie wskazania zawarte 

będą w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i WOPFU. Każdorazowo przy zatrudnianiu specjalistów będą brane pod uwagę wnioski z analizy 

danych o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ich potrzeb i deficytów rozwojowych i edukacyjnych.  

Analizując potrzebę zwiększania etatów specjalistów zatrudnionych w szkole organ prowadzący oraz dyrekcja będą  brać pod uwagę realizację  

i organizację placówki zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Zwiększenie zaangażowania i obowiązków kadry związane z identyfikacją potrzeb, 

stosowanie uniwersalnego projektowania, indywidualizacja czy współpraca z rodzicami,  będą przesłankami do zwiększenia etatów specjalistów w szkole. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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W szkole zatrudnieni są następujący specjaliści z pełnymi kwalifikacjami: pedagog (2 osoby), logopeda (1 osoba), oligofrenopedagog (10 osób), surdopedagog 

(1 osoba), tyflopedgaog (1 osoba), nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne z dziećmi autystycznymi/zespół Aspergera (4 osoby), nauczyciel zajęć 

rewalidacyjnych prowadzący zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo - kwalifikacje z pedagogiki leczniczej (2 osoby), nauczyciele współorganizujący 

kształcenie specjalne i kształcenie integracyjne (4 osoby), terapeuci pedagogiczni (2 osoby). W szkole bardzo brakuje psychologa – coraz większa liczba dzieci 

nie radzi sobie z problemami, zwłaszcza w okresie nauczania zdalnego. Wielu uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ma 

wskazanie do objęcia terapią psychologiczną. Liczba godzin przyznana z orzeczeń nie odpowiada zapotrzebowaniu placówki i interwencją z rozpoznania. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Zatrudnienie psychologa na ½ etatu - źródła weryfikacji:  umowa o pracę. 

REZULTATY: 
Zatrudnienie specjalistów odpowiada potrzebom szkoły. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Wydatki w tym standardzie zostały uwzględnione w Obszarze III, Standard 1 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane 

działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 
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STANDARD: 4.10. STANDARD ZATRUDNIENIA PERSONELU MEDYCZNEGO W SZKOLE 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Planując działania należy zapewnić zasoby (m.in. osobowe, rzeczowe) pozwalające organizować pracę w szkole w sposób określony w wymaganiach 

zapisanych w standardach. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła zabezpiecza opiekę profilaktyczną sprawowaną przez pielęgniarkę (higienistkę) oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Modelu. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
Uczniowie mają dostęp do opieki pielęgniarki i stomatologa - źródła weryfikacji: umowy 
REZULTATY: 
Szkoła zapewnia opiekę profilaktyczną pielęgniarki i profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewiduje się wydatków w tym zakresie. 

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

Profilaktyczna opieka zdrowotna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które 
nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 88



 

89 

STANDARD: 4.11. STANDARD WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Jednym z zadań lidera dostępności będzie utrzymywanie kontaktu z rodzicami, informowanie o rozwiązaniach i możliwościach, jakie są dostępne w szkole. 

Konsultowanie, monitorowanie potrzeb oraz pomysłów, a także zasobów zgłaszanych przez rodziców w celu poprawy efektywności i skuteczności działań 

podejmowanych w szkole. Spotkania te odbywać się będą min. 2 razy w roku. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi i ustaliła zasady tej współpracy. Rodzice/opiekunowie uczestniczą w rozpoznawaniu potrzeb swoich 

dzieci, planowaniu i ewaluacji wsparcia, a także  w konsultacjach szkolnych (np. IPET, WOPFU). Szkoła monitoruje też potrzeby rodziców uczniów                                     

z niepełnosprawnościami poprzez rozmowy z nimi na spotkaniach, które organizuje. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Cykliczne spotkania z rodzicami, w trakcie których konsultowana jest dostępność - źródła weryfikacji: protokoły ze spotkań. 

REZULTATY: 

Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie dostępności. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie przewidziano wydatków w ramach tego standardu 
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Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 

Wypracowane w trakcie realizacji grantu rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć ich dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone 
modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. 
 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Kwalifikacje i kompetencje 

4.12. STANDARD PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KADRY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI I EDUKACJI DLA WSZYSTKICH, 

4.13. STANDARD  IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH W OBSZARZE ZWIĄZANYM ZE ZWIĘKSZANIEM DOSTĘPNOŚCI, 

4.14. STANDARD  PODNOSZENIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI KADRY. 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, finansowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w standardach. Działania te są następujące : podnoszenie jakości nauczania m.in. poprzez stosowanie uniwersalnych instrumentów wsparcia 

oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb w procesie kształcenia to proces długotrwały i wymagający zaangażowania wszystkich pracowników oraz otoczenia 

szkoły. Podstawą zaangażowania poza wiedzą i doświadczeniem jest świadomość co do potrzeby wprowadzanych i planowanych zmian mających na celu 

zwiększenie dostępności usług świadczonych w szkole oraz wdrażanie zasad edukacji dla wszystkich. 

Szkoła będzie stwarzać możliwości systematycznego podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przez kadrę w zakresie zwiększania dostępności i pracy z uczniami 

z różnorodnymi potrzebami (m.in. stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji). Oferta powinna 

być dostosowana do już posiadanych kompetencji oraz wynikać z zdiagnozowanych potrzeb. Planowane jest  stwarzanie możliwości systematycznego 

podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przez kadrę w zakresie zwiększania dostępności i pracy z uczniami z różnorodnymi potrzebami (m.in. stosowania 

racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji). Oferta będzie dostosowana do już posiadanych kompetencji 
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oraz będzie wynikać z zdiagnozowanych potrzeb. Szczególny nacisk zostanie położony na szkolenia towarzyszące wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych 

(np. sala doświadczania świata), metod i form pracy (np. arteterapia, muzykoterapia i choreoterapia), narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych (np. szkolenie 

z zakresu metody Tomatisa, terapii ręki, terapii bilateralnej, terapii behawioralnej). Szkolenia dedykowane będą całym radom pedagogicznym oraz 

pojedynczym nauczycielom. Wszyscy nauczyciele wspomagający wezmą udział w szkoleniu z zakresu dzielenia obowiązków i planowania pracy. 

Zaleca się by lider dostępności był odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy uwzględniały zidentyfikowane 

np. na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery. Zaleca się organizację spotkań z przedstawicielami innych szkół działających na 

terenie gminy w celu wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji na temat kierunku zmian możliwych do realizacji w społeczności lokalnej. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła ma wykupiony dostęp do platformy szkolna24.pl (tematyka około 30 % dostępnych tam szkoleń dotyczy pracy z uczniami z różnego rodzaju 

dysfunkcjami). Nauczyciele poza standardowymi szkoleniami RP, mają obowiązek systematycznie szkolić się na platformie z czego są zobowiązani 

przedstawić dokument potwierdzający ich udział w szkoleniach. Na koniec każdego półrocza opracowywane jest zbiorcze zestawienie ze szkoleń całej 

Rady.Szkoła nie posiada obecnie narzędzi do analizy potrzeb szkoleniowych kadry w zakresie związanym z dostępnością i zróżnicowanymi potrzebami 

edukacyjnymi (w tym specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie projektowania uniwersalnego). Analiza jest obecnie dokonywana Widząc ogrom 

zapotrzebowania w doskonaleniu nauczycieli w kierunku pracy z uczniem dysfunkcyjnym, zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Niemniej jednak 

dyrektor szkoły zdaje sobie sprawę z potrzeby doskonalenia nauczycieli w kierunku pracy z uczniem dysfunkcyjnym i ze zróżnicowanymi potrzebami 

edukacyjnymi. Stąd też co roku kieruje kilku nauczycieli na studia podyplomowe z zakresu kształcenia specjalnego. Na chwilę obecną więcej niż połowa kadry 

pedagogicznej  posiada dodatkowo takie kwalifikacje (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, Asperger i autyzm, logopedia, terapia, 

socjoterapia, pedagog, psycholog, terapia ruchowa, terapia ręki, a nawet pielęgniarka). Szkoła raz w roku (podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej) analizuje 

również  potrzeby w zakresie podnoszenia  kompetencji nauczycieli. Pracownicy mają możliwość uzyskać dofinansowanie w celu podniesienia kwalifikacji. 

Dofinansowywane są takie formy kształcenia jak studia podyplomowe, webinaria, konferencje i kongresy. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 
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WSKAŹNIKI: 

100% kadry uczestniczyło w spotkaniach  dotyczących zwiększania dostępności w szkole (rocznie odbywają się min.3  spotkania) - źródła weryfikacji: listy 

obecności na spotkaniach/szkoleniach. 

REZULTATY: 

Szkoła podejmuje działania umożliwiające budowanie świadomości w zakresie dostępności. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 

 01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Szkolenia kadry pedagogicznej : 

- Terapia Behawioralna – kurs 3 stopniowy (3 osoby) – 3.600,00 

- Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią (2 osoby) – 7.600,00 

- Szkolenie z zakresu uniwersalnego projektowania w edukacji (szkolenie całej rady pedagogicznej) – 1.500,00 

- Szkolenie z zakresu racjonalnych usprawnień (szkolenie całej rady pedagogicznej) – 1.500,00 

- Szkolenie z zakresu zwiększenia dostępności w edukacji (szkolenie całej rady pedagogicznej) – 1.500,00 

- Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata (4 osoby) – 1.200,00 

- Sensoplastyka (4 osoby) – 2.000,00 

- Terapia bilateralnej intergracji (1 osoba) – 590,00 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane 

działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. Szkolenia finansowane będą ze środków zabezpieczonych na 

doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. 
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STANDARD: 4.15. STANDARD  DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I INFORMACYJNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła zabezpieczy  zasoby organizacyjne, finansowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach. 

Lider dostępności będzie odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy będą uwzględniały zidentyfikowane np. 

na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery.  

Planowana jest organizacja spotkań z przedstawicielami innych szkół działających na terenie gminy w celu wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji na 

temat kierunku zmian możliwych do realizacji w społeczności lokalnej. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Strona internetowa szkoły aktualnie zapewnia dostępność cyfrową na poziomie określonym w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Art. 2, ust. 3): 

http://zswewrzosowej.szkolnastrona.pl/deklaracja-dostepnosci 

Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego – platforma Librus Portal. 

Szkoła wprowadziła procedury gwarantujące przygotowanie i udostępnienie najważniejszych dokumentów w języku prostym. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
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Dokonuje się okresowej analizy potrzeb szkoleniowych w zakresie dostępności - źródła weryfikacji: sprawozdanie dyrektora szkoły w zakresie nadzoru 

pedagogicznego. 

REZULTATY: 

Potrzeby w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze dostępności są identyfikowane. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.01.2022 – 30.06.2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja zadań w tym standardzie nie przewiduje kosztów 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 
Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkoły 

4.16. STANDARD  MONITOROWANIA POTRZEB I INFORMOWANIA O DOWOZACH, 

4.17. STANDARD  ORGANIZACJI DOWOZU, 

4.18. STANDARD W ZAKRESIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW, 

4.19. STANDARD OPIEKI W TRAKCIE DOWOZÓW. 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne, finansowe, rzeczowe oraz osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także 

wymagania określone na poziomie podstawowym w standardach odnoszących do zapewnienia dowozu. Zapewnienie dowozu będzie dostosowane do 
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możliwości oraz potrzeb zidentyfikowanych przez gminę.  Zostanie opracowany regulamin, wdrożone procedury i formularze uwzględniając rekomendacje 

określone w Modelu, a także  wymagania podczas wyboru firmy świadczącej usługi transportowe. 

Zapewniona zostanie opieka podczas transportu, jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie dziesięciu uczniów, jeżeli z przejazdu korzysta więcej 

niż troje dzieci z orzeczeniem. Odbędą szkolenia m.in. podnoszące wiedzę na temat niepełnosprawności i specjalnych potrzeb dzieci, nad którymi 

sprawowana jest opieka, czy też w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Monitoring zapotrzebowania na zapewnienie dowozu odbywa się minimum raz w roku (jest przeprowadzany przed przystąpieniem do przetargu na dowóz 

dzieci). Dyrektorzy szkół przekazują do organu prowadzącego liczbę uczniów objętych dowozem. 

Dowóz organizowany jest od razu po zgłoszeniu zapotrzebowania od zgłoszenia (po ustaleniu warunków dowozu i załatwieniu wszelkich formalności), a 

opiekun dowozów otrzymuje zaktualizowaną listę dowożonych dzieci – również dla zgłoszeń dokonanych w trakcie roku szkolnego. W każdym dowozie 

oprócz kierowcy uczestniczy opiekun. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

− wskaźniki 
− rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
Strona internetowa szkoły spełnia wymogi dostępności - źródła weryfikacji: specyfikacja do zamówienia 

Rada pedagogiczna jest przeszkolona z zakresu dostępności cyfrowej.- źródło weryfikacji- zaświadczenie ze szkolenia lub FV 

REZULTATY: 
Szkoła zapewnia dostępność cyfrową i informacyjną zgodnie z wymogami prawa. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: 
01.09.2021 – 30.06.2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

- Szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej – 1.000,00 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 95



 

96 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 
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I. OBSZAR ARCHITEKTONICZNY  

PODOBSZAR: Dostępność dojścia do obiektów oświatowych 

STANDARD: 1.1. STANDARD DOSTĘPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH *( standard obligatoryjny) 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Wymagania obligatoryjne określone w standardzie dojścia do obiektów oświatowych są spełnione 

W przyszłości zapewni się  czytelne, oddzielone od strefy kołowej, wyróżnione kolorystycznie i fakturowo dojście do obiektu szkolnego z zastosowaniem  

systemu fakturowego (FON), prowadzące do głównego wejścia do budynku. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Ciągi piesze umożliwiają samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz uwzględniają rozwiązania opisane w Modelu, 

jako zapewniające bezpieczeństwo poruszania się użytkowników.  

Szerokość furtki oraz chodnika prowadzącego na plac „przedwejściowy” spełniają wymagania określone w standardzie na poziomie podstawowym. Plac 

jest szeroki, równy. W obrębie placu umieszczone są takie elementy jak siedziska czy stojaki na rowery, elementy te nie blokują dojścia do budynku nie 

stanowią zagrożenia dla uczniów z niepełnosprawnościami.  

Na parkingu szkolnym jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane bezpośrednio przy wejściu głównym 

dostępnym dla OzN. Wymiary, oznaczenie stanowiska są zgodne z wytycznymi wskazanymi w Modelu.  
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Zagospodarowanie terenu, zapewnia możliwość podjechania pojazdów (osobowego i specjalnego) pod wejście główne lub inne, dostosowane dla OzN tak, 

aby umożliwić dowiezienie dziecka z niepełnosprawnością bezpośrednio pod drzwi budynku. 

Na działce szkolnej znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla OzN w liczbie 1 na 20 wszystkich stanowisk postojowych, co stanowi więcej niż 4%. 

Trasa wolna od przeszkód jest tą samą trasą dla wszystkich użytkowników, tj. zapewnia OzN ten sam sposób dotarcia do wejść dostępnych na równych 

prawach z innymi użytkownikami. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Dojście do budynku szkoły spełniające wymagania MDS – 1 szt 
REZULTATY: Utrzymanie dostępności dojścia do budynku szkoły. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA:  nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga nakładów finansowych. 

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

Dojście do szkoły nie zostanie zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty będą uwzględniały 

zaplanowane w przyszłości działania. 

STANDARD: 1.2. STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU*( standard obligatoryjny) 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: Na schodach prowadzących do drzwi wejściowych barwnie oznakowany zostanie pierwszy i ostatni stopień. Krawędzie na stopniu i 

podstopnicy  oznaczone zostaną  pasem kontrastowym ( widocznym) o szerokości min. 5 cm.  

Przy schodach po obu stronach biegu schodowego  zamontowane zostaną  poręcze. Wysunięta poręcz zostanie  zakończona na okrągło w kierunku ściany 

lub podłoża w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Na poręczy zostaną umieszczone elementy w kolorze kontrastującym ( niebieskim). Profil 
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poręczy zbliżony będzie do koła lub owalu, co pozwoli na łatwy chwyt dłonią, ze średnica wynoszącą ok. 3,5-4,5 cm2. Pochwyty poręczy będą 

zamontowane na wysokości 75 i 90 cm. Wymienione zostaną barierki wzdłuż pochylni, ponieważ te istniejące są mocno skorodowane. 

Wiatrołap zostanie pomalowany z zastosowaniem kontrastu barwnego między posadzką a ścianami oraz drzwiami. Na zewnątrz budynku, przy schodach 

ustawiona zostanie ławka, w wiatrołapie sofa tak, aby osoba słabowidząca mogła poczekać na akomodację wzroku do istniejących warunków. Zarówno 

ławka jak i sofa usytuowane zostaną poza trasą wolną  od przeszkód.  

Drzwi wejściowe poddane zostaną konserwacji. Z uwagi na intensywność użytkowania, automat przymykowy, zawiasy i zamek zostaną wymienione. 

W strefie wejściowej budynku (wiatrołapie) nie będą  znajdowały się żadne elementy, które mogłyby ograniczać poruszanie się użytkowników. Nie będą 

sytuowane wolnostojące tablice, sztalugi lub inne elementy, które mogłyby ograniczać poruszanie się użytkowników lub zagrażać ich bezpieczeństwu  

W przyszłości Docelowo planując modernizację czy rozbudowę budynku będziemy dążyć do zapewnienia dostępności pozostałych wejść do budynku. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Główne wejście do budynku nie znajduje się na poziomie terenu. 

Do wejścia prowadzi pochylnia  – nawierzchnia pochylni jest antypoślizgowa (szorstka lub karbowana), pochylnia jest o długości przekraczającej 900 cm, 

jest podzielona na krótsze odcinki ze spocznikami pośrednimi nie mniejszymi niż 140 cm . Nachylenie pochylni wynosi nie więcej niż 6%. Na początku 

pochylni zapewniona jest płaszczyzna pozioma o długości co najmniej 150 cm, a na zakończeniu powierzchnia manewrowa poza polem otwierania 

skrzydła drzwi wejściowych do budynku. Pochylnia ma także na bokach krawężniki i obustronne poręcze mocowane na wysokości 75 i 90 cm od 

płaszczyzny ruchu. 

Dostęp do budynku zapewniają także schody, które są pełne, wykonane z materiału antypoślizgowego. Stopnie są proste, bez wystających zwisów, 

nosków i podcięć. Wysokość stopni schodów waha się od 12 do 15 cm, a głębokość jest mniejsza niż 35 cm. Szerokość schodów zewnętrznych wynosi 120 

cm, po obu stronach zamontowane są poręcze. Pierwszy i ostatni stopień nie jest zróżnicowany kolorystycznie. 

W strefie wejściowej budynku znajduje się przedsionek/wiatrołap, który ma zapewniony dostęp do światła dziennego/sztucznego. Między zewnętrznymi a 

wewnętrznymi drzwiami nie znajdują się żadne elementy, które mogłyby ograniczać poruszanie się użytkowników (np. progi, wycieraczki, wolnostojące 

tablice lub inne elementy). W przedsionku zapewniona jest przestrzeń manewrowa 150 x 150 cm. 
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Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe rozwierane. Przejście przez drzwi jest bezprogowe, a stopery na posadzkach, wycieraczki wystają ponad 

powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm. Jedno skrzydło drzwiowe ma min. 90 cm szerokości. Drzwi lub rama/ościeżnica nie kontrastują z 

tłem ściany. 

Barierki  przy pochylni są mocno przerdzewiałe, poręcze przy schodach nie spełniają wymagań MDS. 

Drzwi wejściowe, z uwagi na intensywność użytkowania, wymagają konserwacji –(zawiasy, zamki oraz automat do drzwi przymykowych) 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Zastosowanie na drzwiach, schodach i barierkach elementów w kolorze kontrastowym -  źródła weryfikacji: FV, dokumentacja fotograficzna 

Wymiana barierek i poręczy o długości  30mb - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót, FV 

Zwiększenie zasobów szkoły o wyposażenie( ławka, sofa) - źródła weryfikacji: FV 

Konserwacja drzwi wejściowych - źródła weryfikacji: FV 

Pomalowany wiatrołap - źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 

Podniesienie dostępności wejść do budynku poprzez montaż nowej barierki przy schodach, wymianę barierek przy pochylni, zastosowanie elementów 

kontrastujących na schodach, barierkach i drzwiach, zakup ławki i sofy oraz konserwację drzwi wejściowych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA:  VII 2021-XII 2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup farby drogowej 300 zł. 

Wymiana poręczy przy schodach i barierek przy pochylni 30 mb x 750 zł = 22 500 zł 

Zakup ławki parkowej 1200 zł 
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Zakup sofy trzyosobowej 1300 zł 

Konserwacja drzwi wejściowych 1000 zł 

Malowanie wiatrołapu – 2000 zł   cross  25.800              miękkie: 2.500     Razem:28300 

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

Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od 

zakończenia wydatkowania grantu. Wejście do budynku szkoły nie zostanie zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną 

wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty itd. Będą 

uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.3. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SZATNI 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Standard nie został zadeklarowany na etapie wniosku wstępnego. 

W ramach środków własnych: Oznaczone zostaną kontrastowo istniejące szafki przy użyciu większych numerów. 

W przyszłości zakupione zostanie kilka  nowych szafek zamykanych, z miejscem na buty, nakrycie głowy oraz powieszenie odzieży wierzchniej. Szafki 

znajdować się będą  się  na wysokości 40-110 cm. Wieszaki w szafkach będą znajdować się na dwóch wysokościach. Szafki będą wyróżniać się 

kolorystycznie na tle płaszczyzn pionowych i poziomych. Wszystkie szafki, również te istniejące, będą miały  tabliczki  z numerami. Cyfry będą w kolorze 

kontrastowym, w piśmie bezszeryfowym, w rozmiarze czcionki 16 oraz w alfabecie Braile’a,  umożliwiające odczytanie osobie niewidomej.  

W przyszłości w ramach modernizacji pomieszczeń szatni ogólnodostępnej zapewnione będą rozwiązania umożliwiających samodzielne poruszanie się 

(szerokość drzwi, przestrzeń manewrowa, wysokość szafek i wieszaków, odpowiedni kontrast między posadzką, ścianami oraz wyposażeniem). 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szatnia ogólna nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.  Uczniowie mają zapewniony dostęp do wieszaków zlokalizowanych w szatni 

ogólnej. Wieszaki są na wysokości 150 cm. 
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Szkoła dysponuje zasobami umożliwiającymi zorganizowanie miejsca na pozostawienie odzieży wierzchniej w pobliżu wejścia do budynku oraz 

wyznaczenie miejsca na wózki inwalidzkie lub sprzęt rehabilitacyjny, w sytuacji identyfikacji tego typu potrzeb. Przy wejściu głównym zlokalizowane są 2 

szafki, które mają mało czytelne numery w kontrastowym kolorze, brak oznaczenia w piśmie wypukłym.  

W szkole jest pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wózków inwalidzkich lub sprzętu rehabilitacyjnego - pomieszczenie nr 4. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Oznakowane szafki ( kontrastowo i przy pomocy większych cyfr) szt. 2– źródła weryfikacji: dokumentacja fotograficzna 

REZULTATY: 

Podniesienie dostępności szatni poprzez ich oznakowanie zgodne z MDS. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VIII 2021- IX 2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych ze środków grantu. 

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

Szatnia szkolna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z 

określonymi w standardzie zaleceniami. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy itd. będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych 

rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.4. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI POZIOMEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Wymagania obligatoryjne określone w standardzie dostępności komunikacji poziomej są obecnie spełnione.  
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W ramach grantu: W związku z rozbudową radiowęzła szkolnego oraz uszkodzeniami ścian ( poprzednie malowanie było 17 lat temu) pomalowane 

zostaną korytarze, dolny oraz część górnego korytarza, z zachowaniem kontrastu barwnego. 

W przyszłości w ramach  modernizacji szkoły uwzględni się w komunikacji poziomej wnęki i inne przestrzenie poprawiające bezpieczeństwo poruszania się 

po trasie wolnej od przeszkód oraz zapewniające przestrzeń manewrową. 

Zalecane wymagania określone w standardzie komunikacji poziomej zostały szczegółowo wskazane w zał. nr 11 do raportu – w przypadku planu 

modernizacji w ramach grantu zamocowane zostaną pochwyty pionowe/skośne oraz poziome zgodnie z zaleceniami MDS. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Budynek składa się z dwóch kondygnacji.  Stosowane jest w szkole grupowanie sal dla poszczególnych grup wiekowych. 

Część elementów wyposażenia (np. urządzenia przeciwpożarowe, elementy konstrukcyjne czy instalacyjne) pojawiają się w strefie ruchu i są one 

odpowiednio zabezpieczone i wyróżnione wizualnie (kontrast kolorystyczny). 

W przestrzeni komunikacji poziomej występują również siedziska, kwiaty w doniczkach, szafki, kosze na śmieci itp., znajdują się poza trasą wolną od 

przeszkód i nie utrudniają ruchu użytkowników. Elementy umieszczone na ścianach (gabloty z pucharami, sztandar, itp.) – wystają z lica ściany na 

odległość nie większą niż 10 cm i nie wymagają zabezpieczenia. 

Drzwi mają wymaganą, minimalną szerokość w świetle ościeżnicy, która zgodnie z założeniami Modelu wynosi 90 cm. Drzwi nie mają progów. 

Maksymalna siła potrzebna przy obsłudze drzwi wynosi maksymalnie 15 N. 

Posadzki są równe, antypoślizgowe.   

Wszystkie ściany i posadzki są ze sobą skontrastowane poprzez zastosowanie odmiennych kolorów (LRV min. 50%).  Na korytarzach stosuje się pas 

kontrastowy o szerokości 15 cm na ścianie i przy posadzce.  

Na korytarzach zapewnione jest oświetlenie sztuczne oraz naturalne (okna). 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 11



  

12 

WSKAŹNIKI: Ilość pomalowanych korytarzy – 2 szt.– źródła weryfikacji – protokół odbioru robót budowlanych. 
 
REZULTATY: Podniesienie standardu komunikacji poziomej poprzez pomalowanie korytarzy. 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VII 2022-VIII 2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Naprawa ścian i malowanie korytarzy  - 30.000zł     Razem: 30.000 

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

Ciągi  komunikacyjne nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą 
uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 1.5. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: W związku z rozbudową radiowęzła szkolnego, ubytkami tynków i znacznym zużyciem  obecnych powłok farby na ścianach i sufitach 

pomalowane zostaną klatki schodowe. 

W ramach środków własnych: Podstopnice pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym zostaną  oznaczone taśmą o szerokości 5 cm. 

W przyszłości wzdłuż biegu schodowego oraz na spocznikach zamocowane zostaną poręcze, aby umożliwić lewo- i prawostronne użytkowanie.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Trwała dostępność do sal dydaktycznych oraz minimum jednej toalety (niedostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami), zapewniona jest na poziomie 

parteru. Dostępność do pozostałych kondygnacji jest zapewniona poprzez dźwig osobowy.  

Sposoby poruszania się między kondygnacjami: schody, winda. 
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Schody są proste, bez zwisów i podcięć, szerokość schodów wynosi minimum 120 cm, wszystkie są  odpowiednio sfazowane. Krawędzie pierwszego i 

ostatniego stopnia w biegu schodowym są oznaczone taśmą o szerokości 5 cm, ale nie na podstopnicy.  

Balustrady i poręcze  nie spełniają określonych w modelu wymagań. 

Malowania wymagają klatki schodowe z uwagi na ubytki tynków oraz odklejania się miejscami tapety na suficie. Poprzednie malowanie szkoły miało 

miejsce 17 lat temu.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Wszystkie pierwsze i ostatnie stopnie biegów schodowych oznaczone są taśmą o szerokości 5 cm na krawędziach oraz podstopnicach - źródła 
weryfikacji: dokumentacja fotograficzna 

Ilość pomalowanych klatek schodowych – 2 szt.– źródła weryfikacji – protokół odbioru robót budowlanych. 

REZULTATY: Zwiększenie dostępności komunikacji pionowej poprzez odpowiednie oznakowanie schodów oraz pomalowanie. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VII2022-VIII 2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Malowanie 30.000 zł   Razem:30.000 

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

Ciągi  komunikacyjne nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą 
uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z 
budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 
 

STANDARD: 1.6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SAL LEKCYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W ramach grantu: W związku z rozbudową radiowęzła szkolnego oraz znacznym zabrudzeniem i uszkodzeniami ścian i sufitów pomalowane zostaną  

cztery sale lekcyjne. Do tych sal zakupione zostaną rolety. Wymienione zostaną  klamki i zamki do sal lekcyjnych. 

W przyszłości w ramach  kompleksowej modernizacji sal lekcyjnych, uwzględnione zostaną wymogi określone w Modelu ze szczególnym uwzględnieniem 

montowania wszystkich elementów wyposażenia i urządzeń (np. włącznik światła) na wysokości 80 – 110 cm, a gniazd na wysokości 40 cm. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Wszystkie drzwi do sal lekcyjnych mają szerokość minimum 90 cm w świetle ościeżnicy, nie ma progów.   

Powierzchnia sal umożliwia zarządzanie przestrzenią w celu zapewnienia przejścia między meblami o szerokości minimum 90 cm. Jest także możliwość 

zapewnienia przestrzeni manewrowej w obrębie stref kluczowych. Średnia powierzchnia użytkowa sal przypadająca na jednego ucznia wynosi 2 m².  

W salach jest dostęp do światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne. Sale wyposażone są w rolety lub żaluzje umożliwiające regulację natężenia światła 

zewnętrznego.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI:  

Liczba pomalowanych sal lekcyjnych – 4 szt. źródła weryfikacji: protokół odbioru robót 

Liczba sal lekcyjnych, w których zamontowano rolety – 4 szt. źródła weryfikacji: FV 

Liczba wymienionych klamek i zamków 40 szt. źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: Podniesienie  dostępności sal lekcyjnych  poprzez pomalowanie, montaż rolet oraz konserwację drzwi. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: I 2021 - VIII2022 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Naprawa i malowanie ścian i sufitów w 4 salach lekcyjnych 20.000zł 
Zakup i montaż rolet w 4 salach lekcyjnych 1.600 zł 
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Zakup i montaż klamek i zamków 3.000zł                 Razem: 24.600 

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

Sale lekcyjne nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą uwzględniały 
zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 
 

STANDARD: 1.7. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SAL SPORTOWYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności sali gimnastycznej, zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi określonymi w standardzie na poziomie 

podstawowym zamontowane zostaną rolety zewnętrzne ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczenia.  Instalacja elektryczna zostanie 

rozbudowana na potrzeby rolet zewnętrznych. 

Przeprowadzony zostanie remont parkietu. Farba użyta do pomalowania parkietu będzie matowa o właściwościach antypoślizgowych. Na parkiecie 

zostaną wymalowane linie sportowe. 

Jedna sala lekcyjna zostanie zaadoptowana na potrzeby organizowania zajęć z gimnastyki oraz fitness. Sala ta zostanie pomalowana, w oknach 

zamontowane zostaną rolety ograniczające dostęp światła dziennego. Na jednej ścianie zostaną zamontowane lustra akrylowe na powierzchni 6 m x 2m.  

W przyszłości, w ramach  modernizacji budynku zaplanowane zostaną  pomieszczenia zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, dostępne 

dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie lampy zostaną wymienione na ledowe, pozwalające na równomierne oświetlenie pomieszczenia sali 

gimnastycznej. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada salę gimnastyczną. W zależności od potrzeb szkoła posiada także zdolności organizacyjne i zasoby w celu zapewnienia przestrzeni, innej niż 

sala gimnastyczna, do realizacji zajęć z wychowania fizycznego (np. sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, boiska zewnętrzne, itp.). 
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Posadzka w sali sportowej nie jest antypoślizgowa oraz nie ma powierzchni matowej. 

Pomieszczenie oświetlone jest światłem naturalnym i sztucznym.  W oknach brak rolet oraz innych rozwiązań ograniczających dostęp promieni światła do 

pomieszczenia. 

Szkoła posiada salę, którą chce przeznaczyć na zajęcia sportowe tj. gimnastykę, rytmikę oraz zajęcia fitness oraz doposażyć w urządzenia i sprzęt do 

gimnastyki/fitness. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 
Sala gimnastyczna spełniająca wymagania obligatoryjne określone na poziomie podstawowym 1 szt. – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót 
budowlanych, faktura FV. 
Liczba rozbudowanych instalacji elektrycznych na sali gimnastycznej – 1 szt., źródła weryfikacji: protokół odbioru robót budowlanych, faktura FV. 
Liczba zamontowanych rolet zewnętrznych – 12 szt., źródła weryfikacji: protokół odbioru robót budowlanych, faktura FV. 
Liczba pomalowanych sal fitness z zamontowanymi roletami oraz lustrami na ścianie- 1 szt. – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót budowlanych, 
faktura FV. 
 
REZULTATY: Zwiększenie dostępności osobom z niepełnosprawnościami w korzystaniu z sali gimnastycznej oraz sali do zajęć sportowych - fitness 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VII2021-VIII2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup i montaż rolet zewnętrznych na sali gimnastycznej– 15.000 zł 

Naprawianie, szpachlowanie i malowanie ścian na sali gimnastycznej-  30.000 zł 

Remont parkietu na sali gimnastycznej 20.000 zł 

Malowanie linii sportowych na parkiecie w sali gimnastycznej – 3.000 zł 

Malowanie związane z instalacją rolet zewnętrznych - 37.000 zł  

Rozbudowa instalacji elektrycznej pod rolety zewnętrzne ( projekt instalacji oraz wykonanie) - 10.000zł 

Szpachlowanie i malowanie ścian na sali fitness – 4.000zł 
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Zakup i montaż rolet  na sali fitness – 400 zł 

Zakup i montaż luster na sali fitness– 3.000 zł                            Razem: 122.400 

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

Sala gimnastyczna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą 
uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z 
budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 

STANDARD: 1.8. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  SAL REWALIDACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności sal rewalidacyjnych planuje się adaptację  istniejącego pomieszczenia ( salę nr 41 po byłym pokoju 

nauczycielskim gimnazjum o powierzchni 31 m2) z przeznaczeniem na zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne 

dedykowane uczniom klas starszych. Sala ta zostanie pomalowana. W miejsce paneli podłogowych zostanie zamontowana wykładzina o nawierzchni  

miękkiej, matowej i antypoślizgowej. 

Istniejące pomieszczenie ( sala 5) oraz zaadoptowane nowa sala dedykowana uczniom klas starszych zostaną pomalowane z zapewnieniem kontrastu 

barwnego między płaszczyzną pionową a poziomą. W pomieszczeniu nowo zaadoptowanym zapewniony zostanie dostęp światła naturalnego oraz 

oświetlenie sztuczne, w oknach umieszczone zostaną rolety  wewnętrzne umożliwiające regulację dostępu światła. Zapewnione zostaną przejścia miedzy 

meblami o szerokości nie mniejszej niż 90 cm oraz przestrzeń manewrowa o wymiarze 150x150 cm.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole znajduje się  gabinet pedagoga, logopedy, psychologa,  sala do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.  

W pomieszczeniach zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne, w oknach umieszczone są rolety umożliwiające regulację 

dostępu światła. 
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W pomieszczeniach rewalidacyjnych między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest właściwy kontrast. 

W salach zapewnione są przejścia miedzy meblami o szerokości nie mniejszej niż 90 cm oraz zapewniona jest przestrzeń manewrową o wymiarze 150x150 

cm. 

Wsparcie specjalistów może odbywać się także w innych pomieszczeniach (np. sale lekcyjne) w zależności od bieżących potrzeb i możliwości. 

W sali rehabilitacyjnej podłoga jest wykonana z miękkich materiałów. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Ilość pomalowanych sal rewalidacyjnych – 2 szt.– źródła weryfikacji: protokół odbioru robót, faktura FV  

Ilość zamontowanych rolet – 1 kpl. źródła weryfikacji: protokół odbioru robót, faktura FV 

Ilość wymienionych posadzek ( podłóg) – 1 szt. źródła weryfikacji: protokół odbioru robót, faktura FV 
REZULTATY:. Zwiększenie liczby sal rewalidacyjnych oraz ich dostępności osobom z niepełnosprawnościami. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VII2021-VIII2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup i montaż rolet wewnętrznych (do sali 41) -  400 zł  

Malowanie 2 sal rewalidacyjnych – 8.000 zł. 

Zakup i montaż wykładziny podłogowej – 2.000zł    Razem:10.400 

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

Sale rewalidacyjne nie zostanie zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć ich dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą 
uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z 
budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 
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STANDARD: 1.9. STANDARD DOSTĘPNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności stołówki, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym zapewniony 

zostanie kontrast barwny między płaszczyzną pionową a poziomą, na poziomie minimum 50% LRV.  Na płaszczyznach pionowych wymalowany zostanie 

pas w kolorze kontrastowym. 

Należy dostosować miejsce wydawania posiłków (wymiary lady zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu) - Odstępstwo  

W przyszłości wymieniając posadzkę wybierze się nawierzchnię matową o właściwościach antypoślizgowych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W pomieszczeniu posadzki są równe, bez uszkodzeń. Między płaszczyzną pionową a poziomą nie jest zapewniony kontrast barwny na poziomie 50% LRV.  

Lada w miejscu wydawania posiłków nie jest obniżona do 90 cm, na szerokości nie mniejszej niż 90 cm. W zależności od sytuacji posiłki wydawane są także 

do stolików. 

Powierzchnia stołówki umożliwia zarządzanie przestrzenią, w celu zapewnienia przejścia między meblami o szerokości minimum 90 cm. Jest także 

możliwość zapewnienia przestrzeni manewrowej w strefie odbioru posiłku.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Stołówka szkolna częściowo spełnia wymagania obligatoryjne na poziomie podstawowym- 1 szt. Odstępstwo 

REZULTATY: Poprawa dostępności stołówki szkolnej poprzez malowanie z zapewnieniem kontrastu barwnego między płaszczyzną pionową i poziomą. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: I 2022-II 2022 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Malowanie pomieszczenia stołówki szkolnej - 3000 zł    Razem: 3.000 

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

Stołówka szkolna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą uwzględniały 
zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z budynkiem szkoły, który 
nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 

STANDARD: 1.10. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności świetlicy, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym pomalowane 

zostaną ściany, na płaszczyznach pionowych wymalowany zostanie pas w kolorze kontrastowym, na poziomie minimum 50% LRV. 

W przyszłości w ramach modernizacji czy rozbudowy budynku zwiększy się powierzchnię przeznaczoną do opieki świetlicowej, która umożliwi 

wyznaczenie strefy do nauki i do zabawy oraz strefę wyciszenia. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada świetlicę, w pomieszczeniu posadzki są, równe, bez uszkodzeń, między płaszczyzną pionową a poziomą nie jest zapewniony kontrast 

barwny. 

Zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne.  W oknach są rolety umożliwiające regulację natężenia światła zewnętrznego.  

Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, szerokość dojścia do pomieszczenia nie jest węższa niż 160 cm, drzwi wejściowe mają szerokość 90 cm w 

świetle ościeżnicy, bez progu. 

Zajęcia świetlicowe w zależności od potrzeb i możliwości organizowane są także w innych pomieszczeniach (sale lekcyjne). 

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

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Świetlica spełniająca wymagania obligatoryjne określone na poziomie podstawowym -1 szt.– źródła weryfikacji: protokół odbioru robót 
budowlanych, faktura FV. 
 
REZULTATY: Poprawa dostępności osobom z niepełnosprawnościami w korzystaniu ze świetlicy. 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: I 2022-II 2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Malowanie pomieszczenia świetlicy szkolnej – 4.000 zł    Razem: 4.000zł 

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

 Świetlica szkolna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą 
uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z 
budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 

STANDARD: 1.11. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  BILBLIOTEKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności biblioteki szkolnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym 

zapewniony zostanie kontrast barwny między płaszczyzną pionową a poziomą, na poziomie minimum 50% LRV.  Pomalowane zostaną ściany i sufit, na 

płaszczyznach pionowych wymalowany zostanie pas w kolorze kontrastowym.  

W oknach zamocowane zostaną rolety umożliwiające regulację dostępu światła. 

W przyszłości planując modernizację czy rozbudowę budynku zwiększona zostanie powierzchnia przeznaczona na pomieszczenie biblioteczne, w celu 

m.in. wyznaczenia strefy do nauki oraz  zwiększenie dostępności do regałów dla uczniów, w tym dla OzN. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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W szkole znajduje się biblioteka, w której wyznaczone są także stanowiska pracy dla uczniów.  

W pomieszczeniu posadzki są, równe, bez uszkodzeń, między płaszczyzną pionową a poziomą nie jest zapewniony kontrast barwny. 

Zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne.  W oknach brakuje rolet umożliwiających regulację natężenia światła 

zewnętrznego. 

Powierzchnia i posiadane meble umożliwiają zarządzanie przestrzenią, w celu zapewnienia przejścia między meblami (nie węższe niż 90 cm), jest także 

zapewniona przestrzeń manewrowa w miejscach strategicznych.  

Do regałów jest zapewniony dostęp dla uczniów.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Biblioteka spełniająca wymagania obligatoryjne określone na poziomie podstawowym – 1 szt. – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót 
budowlanych, faktura FV. 
REZULTATY: Zwiększenie dostępności osobom z niepełnosprawnościami w korzystaniu z biblioteki szkolnej. 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VI 2022 - VIII2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Malowanie pomieszczenia biblioteki szkolnej - 5000 zł 
Zakup i montaż rolet – 400 zł     Razem: 5.400 

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

Biblioteka szkolna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą 
uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z 
budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 

STANDARD: 1.12. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W ramach grantu: Jednego pomieszczenie sanitarne zostanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie w wymaganiami określonymi w 

standardzie na poziomie podstawowym. Toaleta zlokalizowana zostanie na parterze - najbardziej dostępnej kondygnacji, z której korzystają uczniowie.  

W pomieszczeniu zamontowana będzie jedna odpowiednio przystosowana miska ustępowa i umywalka. Miska sedesowa zlokalizowana będzie na 

wysokości 46-48 cm (górna krawędź urządzenia). Minimum z jednej jej strony zachowana będzie tzw. powierzchnia aktywności o minimalnym wymiarze 

90x120 cm. Czyli odległość do najbliższej przeszkody od bocznej krawędzi miski ustępowej będzie nie mniejsza niż 90 cm.  Miska sedesowa usytuowana 

będzie z jednej strony blisko ściany, a jej odległość (liczona do osi urządzenia) wynosi  będzie min. 45 cm. Długość miski ustępowej wynosi 70 cm. 

Przy misce sedesowej zamontowane zostaną dwa poziome uchwyty składane o długości 80-85 cm. 

Umywalka umieszczona zostanie na wysokości 80-85 cm nad posadzką (górna krawędź urządzenia), a pod nią zachowane jest minimum 67 cm wolnej 

przestrzeni. Umywalka ma 60-70 cm szerokości i 50-60 cm głębokości. Przy umywalce po obu stronach zamontowane są uchwyty ruchome lub stałe o 

długości 50-70 cm. 

Urządzenia typu dozownik mydła, suszarka i podajnik ręczników papierowych  zamontowane zostaną  na wysokości 80-110 cm. 

Lustro przy umywalce umieszczone zostanie na wysokości 90-100 cm.  

Zapewniony zostanie podnóżek, aby dzieci niskiego wzrostu mogły skorzystać z toalety.   

W przyszłości w ramach modernizacji toalet  włączniki światła zamontowane zostaną na wysokości rekomendowanej w Modelu (80-110 cm nad 

poziomem posadzki). Dostosowane zostanie minimum jedna toaleta na każdej kondygnacji. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła nie zapewnia minimum jednej toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Szkoła dysponuje pomieszczeniami, których modernizacja i wyposażenie pozwoli na zastosowanie rozwiązań określonych w standardzie na poziomie 

podstawowym. 
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Drzwi wejściowe do toalety nie mają progów, a ich szerokość wynosi nie mniej niż 90 cm. W pomieszczeniu znajduje się jedna miska ustępowa i 

umywalka, a przy urządzeniach tych nie ma uchwytów. 

Miska sedesowa (nie wisząca), nie spełnia wymagań. Z jednej strony zachowana jest powierzchnia aktywności (minimum 90x120 cm).  

Umywalka umieszczona jest na wysokości 80-85 cm nad posadzką (górna krawędź urządzenia), a pod nią nie ma minimum 67 cm wolnej przestrzeni. 

Umywalka nie spełnia wymagań. 

Wszystkie urządzenia typu dozownik mydła, suszarka czy podajnik ręczników papierowych, nie są zamocowane na wysokości 80-110 cm.  

W pomieszczeniu nie ma lustra. 

Światło sztuczne rozłożone jest równomiernie w całej przestrzeni łazienki. Posadzka w łazience jest antypoślizgowa i ma powierzchnię matową.   

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Ilość pomieszczeń sanitarnych spełniające wymagania określone jako obligatoryjne w MDS na poziomie podstawowym. 1 szt. – źródła 
weryfikacji: protokół odbioru robót budowlanych, faktura FV. 
REZULTATY: Poprawa dostępności pomieszczenia sanitarnego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: I2022-II2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup wyposażenia i  montaż wyposażenia (miska sedesowa, umywalka, dozownik mydła, podajnik ręczników, podajnik papieru toaletowego, lustro, 
uchwyty składane i stałe) 5.000 zł. 
Podnóżek – 300 zł      Razem: 5.000                              miękkie: 300 

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

Toaleta nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z 
określonymi w standardzie zaleceniami. Wszelkie późniejsze modernizacje, remonty, zakupy będą uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, 
ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego 
przeznaczenia ani własności w okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 
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II. OBSZAR TECHNICZNY 

STANDARD: 2.1. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  WYPOSAŻENIA SAL LEKCYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu: Uzupełnione zostanie wyposażenie i dostępne szkolne pomoce dydaktyczne (w tym środki nietrwałe – zużywalne), wykorzystywane w 

czasie lekcji i usprawniające indywidualizację procesu edukacyjnego.  

Do pracowni komputerowej, w miejsce przestarzałego sprzętu komputerowego oraz zużytych krzeseł zakupione zostaną nowe zestawy komputerów 

stacjonarnych oraz nowe krzesła obrotowe. Zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb, w 

szczególności osób m.in. z wadami słuchu wzroku czy ograniczeniami motorycznymi. 

Do 4 sal lekcyjnych zakupione zostaną monitory interaktywne na statywach jezdnych oraz jednoosobowe stoliki dla uczniów. Jednoosobowe stoliki 

zapewnią większą przestrzeń dla uczniów z indywidualnymi potrzebami.  

Zakupione zostaną też krzesła składane, które pozwolą na organizację imprez integracyjnych i środowiskowych na sali gimnastycznej. 

W określaniu specyfikacji planowanych zakupów  uwzględnione zostały  wymagania związane z zapewnieniem dostępności danego urządzenia, sprzętu czy 

mebli zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania oraz wymaganiami minimalnymi określonymi w Modelu. 

W czasie procesu dydaktycznego zastosowane będą rozwiązania zapewniające dostosowanie formy i przekazywanych treści. 

Uzupełnione zostaną pomoce specjalistyczne, wspierające indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Będą to pomoce do nauki czytania, pisania i do 

matematyki. Pomoce te zostały uwzględnione w standardzie 3.5 – standard prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

Zakupione w ramach grantu zasoby są niezbędne do realizacji wymagań określonych obszarze społeczno-edukacyjnym  i organizacyjnym. 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 25



  

26 

W przyszłości planujemy poprawę oświetlenia, które w salach lekcyjnych powinno spełniać minimum określone w modelu na poziomie średnim 

(oświetlenie LED o określonych parametrach). Zlecając wymianę oświetlenia, będziemy wymagać od wykonawcy przeprowadzenie pomiarów 

dokumentujących jakość i równomierność oświetlenia na stanowisku pracy oraz przy tablicy. 

W kolejnych latach planujemy inwestycje w rozwiązania poprawiające akustykę.  W pierwszej kolejności w  salach lekcyjnych, w których aktualnie uczą się 

osoby o specjalnych potrzebach, zastosowane będą nakładki na krzesła, w celu obniżenia poziomu hałasu.  Docelowo planujemy zastosowanie rozwiązań 

służących poprawie akustyki we wszystkich salach. W niektórych salach zakupione wykładziny będą miały niską wysokość włosa, stonowane kolory oraz w 

sposób trwały przymocowane zostaną  podłoża. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W salach lekcyjnych miejsca do nauki dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach. W 

oparciu o prowadzone pomiary oraz obserwacje nauczycieli meble są dostosowywane do wzrostu uczniów.  

Szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu wspomagającego oraz środków nietrwałych, 

niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego są także umieszczone na poziomie od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki. 

W większości sal nie ma wykładzin. Tam gdzie się znajdują, są w sposób trwały przymocowane do podłoża. 

Zapewniona jest w szkole dostępność wyposażenia i pomocy (w tym środków nietrwałych) częściowo dostosowana jest do aktualnych potrzeb, służących 

do realizacji procesu dydaktycznego, zakładającego zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań, wspierających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.   

W 2 salach lekcyjnych znajdują się: krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. Blat 

ma szerokość minimum 75 cm i głębokość minimum 50 cm, nie jest koloru białego, ani nie jest wykonany z materiałów błyszczących. Do każdego stolika 

zakupiłam lampki do oświetlenia punktowego – 1 lampka. ( jest 6 takich zestawów: stolik,  krzesło, lampka w bibliotece, 2 salach lekcyjnych, 1 sali 

rewalidacyjnej, stołówce, świetlicy). 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 
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WSKAŹNIKI: 

Ilość sal lekcyjnych doposażonych w monitory interaktywne na jezdnym stojaku 4 szt.– źródła weryfikacji: specyfikacja zamówienia,  

Ilość sal lekcyjnych wyposażonych w jednoosobowe ławki 4 szt.– źródła weryfikacji: specyfikacja zamówienia,  

Ilość sal lekcyjnych wyposażonych w krzesła obrotowe z regulacją wysokości- 1 szt.– źródła weryfikacji: specyfikacja zamówienia, 

Ilość sal lekcyjnych wyposażonych w krzesła składane -1 szt 

Liczba zakupionych zestawów komputerów stacjonarnych ( komputer, monitor, klawiatura, mysz) – 13 zest. 

REZULTATY: Podniesienie dostępności minimum pięciu sal lekcyjnych poprzez zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz zakup stolików i 
krzeseł dla uczniów. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VII 2021 -IX 2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Monitor interaktywny ze stojakiem, 4 sztuki - 40.000 zł 

Jednoosobowy stół szkolny 50 szt x 110 zł= 5.500 zł 

Krzesła obrotowe z regulacją wysokości 13 szt x 242 zł = 3.140 zł 

Krzesła składane 60 szt  5.860 zł 

Zestawy komputerowe 13 szt x 3100 zł= 40.300                                                                                                   Razem 94.800zł 

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

Sale nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi 
w standardzie zaleceniami.  Pomieszczenia będą dostępne wraz z wyposażeniem, a modernizacje, remonty, zakupy będą uwzględniały zachowanie 
obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 
Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz środki nietrwałe będzie monitorowane i uzupełniane w miarę potrzeb i możliwości. 

STANDARD: 2.2. Standard dostępności  CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W ramach grantu: Zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie dostępności ciągów komunikacyjnych,  utrzymane zostanie oznakowanie wzrokowe 

i dotykowe pomieszczeń, zgodnie z określonymi w Modelu wymaganiami. Oznakowane zostaną w sposób wzrokowy i dotykowy nowo zaadoptowane sale  

fitness oraz terapeutyczno-rewalidacyjna dedykowana uczniom klas starszych. 

W ramach grantu zmodernizowany zostanie radiowęzeł szkolny. Instalacja doprowadzona będzie do 7 sal lekcyjnych, korytarza górnego, 3 gabinetów 

specjalistycznych oraz szatni w celu zastosowania cichych i bezstresowych dzwonków. ( z poziomu średniego MDS) 

W przyszłości  modernizację komunikacji poziomej poprawione zostanie oświetlenie, które na korytarzach spełniać będzie minimum określone w Modelu 

na poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach). Źródła światła będą podkreślały kierunek przebiegu korytarza. 

Wymienione zostaną tablice informacyjne z planami ewakuacji. Tablice będą czytelne zarówno w sposób wzrokowy jak i dotykowy.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole pomieszczenia oznaczone są w sposób spójny. Na terenie całego budynku aktualnie są stosowane rozwiązania o charakterze informacyjnym, 

pozwalające uczniom odnaleźć się w przestrzeni szkolnej.  

Numeracja i opisy pomieszczeń są czytelne wzrokowo (pisane w sposób kontrastowy), jak i dotykowo (za pomocą druku wypukłego lub/i w alfabecie 

Braille’a). 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Ilość zamontowanych tabliczek przydrzwiowych 2 szt - - źródła weryfikacji: FV 

Rozbudowany radiowęzeł szkolny – 1 kpl. - źródła weryfikacji: FV 

Specjalny dzwonek szkolny – AGX 1 szt- źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: Zapewnione spójne oznaczenie pomieszczeń szkolnych. 

Rozbudowany radiowęzeł szkolny pozwoli na przetestowanie bezstresowych dzwonków. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021-XII2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
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Zakup tabliczek z nazwą i numerem sali  (2 szt do sal: fitness i  sali rewalidacyjnej 43)- 60 zł 
Rozbudowa  radiowęzła szkolnego ( doprowadzenie instalacji do pomieszczeń, zakup głośników oraz modułu) 10.000zł 
Zakup specjalnego dzwonka szkolnego AGX 1640 zł       cross 10.060                               inne 1640 zł   Razem 11.700 

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

Ciągi komunikacyjne nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą 
zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na 
ich poprawę. Wykonane działania inwestycyjne będą na trwale związane z budynkiem szkoły, który nie zmieni swojego przeznaczenia ani własności w 
okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 

STANDARD: 2.3. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  POMIESZCZEŃ ŚWIETLICOWYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu uzupełnione zostanie wyposażenie i dostępne w szkole pomoce (w tym środki nietrwałe – zużywalne), wykorzystywane w czasie zajęć 

świetlicowych. Zakupione zostaną pomoce usprawniające indywidualną aktywność uczniów oraz pomoce specjalistyczne, wspierające specjalne potrzeby 

edukacyjne uczniów. 

Specyfikacja planowanych zakupów  uwzględnia wymagania związane z zapewnieniem dostępności danej pomocy, wyposażenia, urządzenia czy sprzętu, 

zgodnie minimum wymagania określonego w Modelu oraz zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.   

W przyszłości wyznaczone zostaną specjalne strefy, w tym przestrzeń zapewniającą ciszę, do indywidualnej aktywności uczniów oraz prowadzenia zajęć. 

Poprawione zostanie oświetlenie, które spełniać będzie minimum określone w Modelu na poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach) 

oraz zrealizowane zostaną inwestycje poprawiające akustykę w pomieszczeniu świetlicy.  W pierwszej kolejności  zastosowane zostaną  nakładki na 

krzesła, w celu obniżenia poziomu hałasu.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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Świetlica jest zlokalizowana na dostępnym poziomie, posiada wyznaczone strefy, w tym przestrzeń dedykowaną, gdzie można prowadzić zajęcia 

wymagające ciszy oraz zapewniające ciszę do indywidualnej aktywności uczniów. 

W świetlicy stanowiska pracy dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Krzesła i stoły są w różnych rozmiarach.  

W świetlicy jest stanowisko do pracy dla uczniów (minimum jedno), tj. krzesło z regulacją wysokości oraz stołu posiadającego możliwość regulacji 

wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w rozmiarze określonym w Modelu. 

Szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in. pomocy dydaktycznych, są także umieszczone na poziomie od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki.  

Wykładziny w świetlicy są trwale przymocowane do podłoża. W świetlicy ze względu na obostrzenia związane z covid-19 nie ma dywanów. 

W świetlicy zapewniona jest dostępność wyposażenia i pomocy dydaktycznych, częściowo dostosowana do specjalnych potrzeb uczniów.   

Posiadane zasoby wymagają jednak uzupełnienia, w szczególności o pomoce usprawniające indywidualizację oraz modyfikację, także w czasie 

przebywania uczniów na świetlicy. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

Ilość pomieszczeń świetlicowych spełniających wymagania określone na poziomie podstawowym 1 szt– źródła weryfikacji: dokumentacja fotograficzna. 

Ilość pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych – 1 kpl.– źródła weryfikacji: FV 

Ilość środków nietrwałych i materiałów zużywalnych – 1 kpl. – źródła weryfikacji: FV 

REZULTATY: 

Podniesienie dostępności świetlicy szkolnej poprzez pomocy i materiałów zużywalnych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VIII 2021- IX 2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
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Miniwaffle konstruktor - 285 zł 

Elastyczne miniwaffle - 245 zł                 

Karty pracy do miniwaffli  -  34 zł                      

Mijamy się - Junior - 143 zł                        

Pamięć 3D - 33 zł                          

Gumowe stemple - 22zł                      

Brystol w arkuszach - 95zł                        

Tusze do stempli -  22zł                                

Litery  - 95 zł                                                      

Podkładki do prac plastycznych  2 x 19z ł =38.00 zł 

Plastelina  -53 zł                                                 

Zestaw klasowy – 74 zł                                

Maxikolorowanki  - 52 zł                               

Kredki długie cienkie -175 zł                            

Magnetyczna tablica -65 zł                       

Karty pracy do magnetycznej tablicy  - 34 zł 

Neopuzzle – 209 zł          

Neopuzzle karty pracy – 34 zł                         

Klocki puzzle  - 80 zł                                  

Od obrazka do słowa  -220 zł           

Sudoku – 120 zł 

Poznajemy sylaby – 120 zł 

Rzutki – 200 zł 

Szyfrowanka – 70 zł 

Tres -  79 zł 

Piramida kształtów – 105 zł 
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Bystre oczko -   76 zł 

Przybijanka Maxi -209 zł 

Wibrator logopedyczny - 250 zł 

Pojemniki kolorowe (zielone) - 2 x 54.00 =108 zł 

Pistolet na klej  -  63 zł 

Wkłady do pistoletu -  42 zł 

Wazoniki  -  89 zł 

Pędzle  -   19 zł 

Farby do ceramiki  - 132 zł  

Kredki, flamastry, farby, kleje, nożyczki, papier - 112  zł Razem:  3800                                                 

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

Pomieszczenie świetlicy nie zostanie zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą 
zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie wpłyną na 
ich poprawę. 

STANDARD: 2.4. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Wymagania  określone w MDS w standardzie dostępności stołówki szkolnej są w pełni spełnione. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W stołówce krzesła i stoliki dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach.  

W stołówce jest stanowisko (minimum jedno), tj. krzesło z regulacją wysokości oraz stolik posiadający możliwość regulacji wysokości blatu, w rozmiarze 

określonym w Modelu. 
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Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Pomieszczenie stołówki szkolnej spełnia wymagania MDS na poziomie podstawowym 1 szt.-  źródła weryfikacji:  dokumentacja fotograficzna 

REZULTATY: Utrzymanie dostępności stołówki szkolnej. 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga nakładów finansowych. 

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

Pomieszczenie stołówki szkolnej nie zostanie zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które 
nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie 
wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 2.5. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Wymagania obligatoryjne określone w standardzie dostępności biblioteki szkolnej są w pełni spełnione. 

W przyszłości, w ramach modernizacji pomieszczenia bibliotecznego poprawione zostanie oświetlenie, które będzie spełniało minimum określone w 

Modelu na poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach). 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Stanowisko pracy nauczyciela biblioteki spełnia wymogi określone w standardzie dostępności biblioteki szkolnej. Przed miejscem zapewniona jest też 

przestrzeń manewrowa. 
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W bibliotece jest stanowisko pracy ucznia (minimum jedno), tj. krzesła z regulacją wysokości oraz stolika posiadającego możliwość regulacji wysokości 

blatu, w rozmiarze określonym w Modelu. 

W bibliotece stanowiska przeznaczone dla uczniów posiadają oświetlenie punktowe.  

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

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Pomieszczenie biblioteki szkolnej spełnia wymagania MDS na poziomie podstawowym 1 szt. -  źródła weryfikacji: dokumentacja fotograficzna 

REZULTATY: Utrzymanie dostępności biblioteki szkolnej. 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych. 

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

Pomieszczenie biblioteki szkolnej nie zostanie zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które 
nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, ewentualnie 
wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 2.6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W ramach grantu gabinet profilaktyki zdrowotnej zostanie doposażony w następujący sprzęt: krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający 

możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. Blat będzie miał szerokość minimum 75 cm i głębokości minimum 50 cm. Nie będzie on 

wykonany z materiałów błyszczących odbijających światło ani nie będzie w kolorze białym 

W przyszłości w ramach modernizacji szkoły zostaną zabezpieczone  powierzchnie umożliwiające zapewnienie odpowiednich przestrzeni manewrowych 

oraz  szerokości między meblami. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W gabinecie znajduje się podstawowe wyposażenie w tym: parawan, zamykana szafka. Jest również kozetka z możliwością regulowania wysokości.  

W wyposażeniu gabinetu brakuje krzesła z regulacją wysokości i stolika z możliwością regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. 

Na wyposażeniu gabinetu są pomoce do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC).  

Lokalizacja gabinetu funkcjonuje na dostępnej kondygnacji. 

W gabinecie dostępny jest telefon służący do kontaktów personelu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Gabinet profilaktyki zdrowotnej spełniający wymagania obligatoryjne określone na poziomie podstawowym 1 szt.-  źródła weryfikacji: FV, 

dokumentacja fotograficzna 

REZULTATY: Podniesienie dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej poprzez zakup krzesła z regulacją wysokości i stolika z możliwością regulacji 
wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VIII 2021 -IX 2021 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Stolik z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu – 210 zł 
Krzesło z regulacją wysokości – 260 zł                                        Razem: 470 zł 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 35



  

36 

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

Gabinet profilaktyki zdrowotnej nie zostanie zmodyfikowany w sposób mogący obniżyć jego dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, 
które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Modernizacje, remonty itd. będą uwzględniały zachowanie obecnych rozwiązań, 
ewentualnie wpłyną na ich poprawę. 

STANDARD: 2.7. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu:  
1.Obecny gabinet specjalistyczny ( sala 25) zostanie doposażona zostanie w pomoce do diagnozy i terapii logopedycznej oraz pomoce specjalistyczne dla 
uczniów klas 1-3 rozwijające koncentrację, precyzję ruchu, logiczne myślenie, umiejętność zachowania proporcji i równowagi oraz materiały zużywalne. 
 
2. Obecna sala rehabilitacyjna ( sala 5) doposażona zostanie o nowy sprzęt i pomoce specjalistyczne do terapii sensomotorycznej. Zakupiona zostanie 
platforma  MediBalance pro z zestawem gier do diagnozy i trapii sensomotorycznej , multiwspinaczka, gniazdo bocianie, parawan wyciszający. 
 
3. Pomieszczenie szkolne o powierzchni 50 m2 zostanie zaadoptowane do zajęć z gimnastyki oraz fitness oraz  wyposażone w sprzęt i pomoce do 

prowadzenia zajęć terapii ruchowej,  gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii oraz zajęć fitness. Wydatki związane z adaptacją tego pomieszczenia zostały 

opisane w standardzie 1.7. 

4. Pomieszczenie szkolne o powierzchni 31 m2 zostanie zaadoptowane do zajęć specjalistycznych dedykowanych uczniom kl.4-8. Do pomieszczenia tego   

zakupione zostaną nowe meble, sprzęt oraz pomoce specjalistyczne do diagnozy przesiewowej, terapii indywidualnej  lub grupowej oraz prowadzenia 

zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wydatki związane z adaptacją tego pomieszczenia zostały opisane w standardzie 

1.8. 

W ramach grantu zakupiony zostanie  stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. Blat będzie miał szerokość minimum 

75 cm i głębokości minimum 50 cm. Nie będzie on wykonany z materiałów błyszczących odbijających światło ani nie będzie w kolorze białym. Do sali tej 

zakupiony zostanie dyktafon oraz  aparatura  do diagnozy i treningu przetwarzania słuchowego oraz  treningu lateralnego wraz z plikami dźwiękowymi na 

karcie urządzenia - Audi4Lab Kompletny zestaw – wersja PLUS, narzędzia testowe tj. wskaźnik fiksacji oka, książkowy test widzenia stereoskopowego, test 

przesiewowy krzyżowy lampa, test przesiewowy plamkowy lampa, drążek do balansowania, test i trening selektywności WWTT na płycie CD, tablica do 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 36



  

37 

czytania dla krasnali A3, tablica logopedyczna A2, nieskończenie wiele historii (generator historii) oraz  laptop. W gabinecie tym będzie prowadzona 

diagnoza, trening funkcji poznawczych (słuchowy, wzrokowy i motoryczny) metodą Warnkego oraz  trening lateralny. Zakupione zostaną materiały 

ćwiczeniowe, narzędzia do diagnostyki przesiewowej, urządzenie do samodzielnego treningu w domu i w gabinecie oraz program zarządzający Meditools 

pozwalający na gromadzenie danych z diagnozy i treningu oraz generowanie raportów. Zakupione zostaną środki nietrwałe do bieżącej pracy specjalistów. 

Katalog pomocy dydaktycznych, planowanych do zakupu w projekcie, wynika z analizy zasobów i potrzeb, dokonanych przez nauczycieli. 

W przyszłości planujemy poprawę oświetlenia na spektrum światła dziennego, które w gabinetach będzie spełniać minimum określone w modelu na 

poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach).  

Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt wspierające indywidualne potrzeby uczniów zostało także uwzględnione w 

działaniach planowanych w ramach standardu dostępności gabinetów specjalistycznych.  

Są to także zasoby niezbędne do realizacji wymagań określonych w obszarze społeczno-edukacyjnym i organizacyjnym 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła zapewnia przestrzeń do prowadzenia wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych 

zajęć, zgodnie z potrzebami uczniów – w szkole znajdują się pomieszczenia (gabinety) dla pedagoga/psychologa/logopedy.   

W niektórych gabinetach nie ma stanowisk dla ucznia, tj. krzesła z regulacją wysokości oraz stolika posiadającego możliwość regulacji wysokości blatu oraz 

kąta jego nachylenia, w rozmiarze określonym w Modelu.  

W pomieszczeniach znajdują się szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in pomocy dydaktycznych, meble są także umieszczone na poziomie od 40 

do 110 cm nad poziomem posadzki.  

W pomieszczeniach jest wyznaczona przestrzeń do pracy z uczniem w pozycji innej niż praca przy biurku, czyli miejsca do pracy na poziomie podłogi.  

Kadra ma zapewniony dostęp do wyposażenia pozwalającego prowadzić wsparcie wynikające ze zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.  Zapewniona jest 

w szkole dostępność wyposażenia i pomocy (w tym środków nietrwałych), częściowo dostosowana do aktualnych potrzeb służących do realizacji wsparcia. 
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Szkoła posiada również salę rehabilitacyjną. Kadra w tym pomieszczeniu ma zapewniony dostęp do wyposażenia pozwalającego prowadzić wsparcie 

wynikające ze zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI:  

Ilość gabinetów doposażonych w stół z regulacją kąta nachylenia i wysokości - 1 szt.-  źródła weryfikacji: FV 

Ilość gabinetów specjalistycznych doposażonych w sprzęt do diagnozy, badań przesiewowych i terapii oraz pomoce specjalistyczne-  4 szt.-  źródła 
weryfikacji: FV 

REZULTATY: Podniesienie dostępności gabinetów specjalistycznych przez doposażenie. 

 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VII2021-IX 2021 

 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zestaw nr 1 (Sala 25 wsparcie w aspektach: poznawczym, sensoryczno-motorycznym w zakresie motoryki małej, emocjonalno-społecznym oraz 
komunikacyjnym) 

Dyktafon 500 zł 

EduSENSUS Logopedia –diagnoza i terapia – 4200 zł 

Mówiące Obrazki -1000 zł 

Obrazkowy słownik tematyczny-1500 zł 

Zabawy słowem-1500 zł 

Buldima- 900zł 

Korbo Code – 480zł 

Audima-480zł    

Materiały zużywalne ( papier, kredki, flamastry) 140 zł  Razem 10.700 zł 
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Zestaw nr 2 (Sala 5 wsparcie w aspekcie sensoryczno-motorycznym, emocjonalno-społecznym oraz komunikacyjnym) – do zajęć rehabilitacji ruchowej, 
oraz sensomotoryki 

Platforma MedBalance Pro 16.500 zł  

Multiwspinaczka 3000zł 

Gniazdo bocianie 300 zł 

Parawan tablica wolnostojąca 1300 zł 

Zestaw sensorycznych piłek 160 zł 

Poduszka/dysk do balansowania 50 zł 

Piłka lekarska z kuleczkami 160 zł 

Wahadełko 220 zł 

Wałek sensoryczny 110 zł  

Woreczki z grochem- figury 30 zł     Razem : miękkie 5.330zł                      trwałe 16.500zł 

Zestaw nr 3 (Sala fitness-wsparcie w aspekcie sensoryczno-motorycznym) - do zajęć ruchowych i muzykoterapii, dla uczniów z nadpobudliwością 
psychoruchową 

 

Bieżnia z masażerem one fitness be4540  - 1600 zł                                     

Rower magnetyczny hms m5812-i  - 1945zł  

Orbitrek magnetyczny hms h6996   - 1645zł 

Stepper HMS skośny z regulowanymi ramionami S3096   - 345zł 

Piłka do balansowania BSX10 niebieska  (zestaw 10szt)   -2490 zł 
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Zwiewne chusty do rytmiki 66 CM (2 zestawy 12 szt.) GONGE – 188 zł  

Step do aerobiku fitness 4FIZJO 2 stopnie  (zestaw 10szt)  -   749,90 zł 

Mata Fitness SMJ Sport YG002 Green 20 mm   (zestaw 10szt)  - 700zł 

Platforma balansowa rehabilitacyjna dysk  (zestaw 5 szt) 195 zł 

Krążek obrotowy HMS KO01  (zestaw 5 szt)  155 zł 

Piłka Gimnastyczna 65cm PG5412 (zestaw 10 szt)  300 zł         

Rex, piłeczki do żonglowania – (5 zestawów po 3 )  115 zł   

wstążka gimnastyczna 2 m  (zestaw 10 szt)  - 199zł  

Hantel żeliwny pokryty winylem 0,5 kg – HMS (zestaw 20 szt) – 240 zł 

Półka ścienna na piłki gimnastyczne.     (zestaw 5 szt) – 595 zł 

Mobilna skrzynia na akcesoria sportowe -  659 zł      Razem 12.120 

 

Zestaw nr 4 (Sala 43 wsparcie w aspektach: poznawczym, emocjonalno-społecznym oraz komunikacyjnym – do zajęć dla uczniów z dysleksją lub ryzykiem 
dysleksji oraz dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nadpobudliwością psychoruchową,  

Aparatura do metody Warnkego  16900 

Pomoce do terapii Warnkego 4700 

Urządzenie wielofunkcyjne Brother 750 zł 

Zestaw mebli Grande  8000 zł 

Krzesło athena 6 szt. 800 zł = 4800 

Panel spokoju- 1900 zł 

Logigram – 1400 zł 

Środki zużywalne ( papier, flamastry, kredki) 100zł      miękkie 21650    Warnke 16900 

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

Zakupione wyposażenie stanowić będzie własność beneficjenta, który nie zmieni charakteru prowadzonej działalności ani sposobu jego przeznaczenia w 
okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 
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STANDARD: 2.8. STANDARD DOSTĘPNOŚCI  PRZESTRZENI WYCISZENIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu istniejące miejsce wyciszenia ( w sali 5) zostanie doposażone w następujące przedmioty: dywan, parawan, pufa, poduszka, kołdra 

obciążeniowa, pojemnik do przechowywania, szafka, oświetlenie punktowe, słuchawki, odtwarzacz mp3, urządzenie z funkcją huśtania. 

W ramach grantu zostanie stworzone miejsce wyciszenia zlokalizowane na korytarzu górnym, w części oddzielonej szklanymi drzwiami i wyposażone w 
kanapy, siedziska i pufy.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole wyznaczone jest miejsce wyciszenia, które wyposażone jest zgodnie z minimum określonym w Modelu. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Przestrzeń wyciszenia – 2 szt. -  źródła weryfikacji: FV 
 
REZULTATY: Podniesienie dostępności przestrzeni wyciszenia w szkole poprzez wyznaczenie dodatkowej przestrzeni oraz doposażenie.  
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VIII2021 – VIII2022 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 41



  

42 

Zestaw 1 (Sala nr.5) 

Kołderka obciążeniowa 250 zł 

Bujak 280 zł 

Materac 3 częściowy miś 380 zł 

Słuchawki dźwiękoszczelne 70 zł 

Odtwarzacz MP3 120 zł                          Razem 1100 

 

Zestaw 1 (korytarz) 

Zestaw puf Inflamea 3880 

Pufa śr. 120 cm 700 

Zestaw mebli Blocco 3340 

Kanapa 344 zł 

Kanapa 344 zł 

Fotel 222 zł 

Fotel 222 zł 

Fotel duży 349 zł 

Fotel duży 349 zł        Razem 9.750 

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

Zakupione wyposażenie stanowić będzie własność beneficjenta, który nie zmieni charakteru prowadzonej działalności ani sposobu jego przeznaczenia w 
okresie 5 lat od zakończenia wydatkowania grantu. 

STANDARD 2.9: STANDARD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO I EWAKUACJI  

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W czasie trwania grantu wdrożone zostaną cykliczne szkolenia pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji z 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami –szkolenie 1 raz w roku szkolnym. 

W przyszłości zakupiony zostanie sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz zainstalowany zostanie alarm wyposażony w sygnalizację 

akustyczną i świetlną. Na korytarzach zamontowane zostaną tablice informacyjne z planami ewakuacji, czytelne zarówno wzrokowo jak i dotykowo. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniająca także specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności.  

Szkoła posiada oznakowanie dróg i wyjść przeciwpożarowych, kadra szkoły zapoznana jest z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ewakuacji. W 

szkole organizuje się cyklicznie próbną ewakuację obiektu. 

Szkoła nie posiada systemu sygnalizacji pożarowej (alarm) wyposażonej w sygnalizację akustyczną oraz świetlną.  

Szkoła nie dysponuje specjalistycznym sprzętem do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Szkolenia dla pracowników szkoły z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szkolenie/rok – źródła weryfikacji: listy 
obecność 
 
REZULTATY: Poprawa standardu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami. 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021-VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 
Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć bezpieczeństwo pożarowe. Utrzymana będzie 
częstotliwość szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ewakuacji oraz prób ewakuacji. Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych zostanie 
utrzymane. 
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III. OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY  

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

STANDARD: 3.1. STANDARD ROZPOZNANIA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje 

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W trakcie realizacji grantu zwiększone zostanie zaangażowanie nauczycieli i specjalistów tj.: nauczyciela logopedy, który posiada kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej ze specjalnością rewalidacji głuchych i niedosłyszących, psychologa, pedagoga szkolnego, nauczycieli terapii pedagogicznej  oraz 

rewalidacji oraz zasobów rzeczowych (sprzęt, pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe), aby utrzymać realizowane działania na podobnym 

poziomie oraz podejmować działania rekomendowane w Modelu.  

Posiadane zasoby organu prowadzącego i szkoły oraz zasoby pozyskane z środków grantu  zapewnią nauczycielom i specjalistom planowanie, realizowanie 

i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz we współpracy z rodzicami. 

Zasoby zwiększą efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. zapewniając narzędzia, pomoce oraz adekwatną do potrzeb liczbę 

godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów.  

Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji standardu zostały opisane w obszarze technicznym.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 

rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka odbywa się we współpracy kadry zatrudnionej w szkole, rodziców/opiekunów prawnych 

oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzony jest rejestr czynności wychowawcy, indywidualne teczki uczniów, dziennik pracy pedagoga, 

logopedy oraz zajęć rewalidacyjnych. Rozpoznanie IPE odbywa się poprzez analizę złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentacji oraz 

obserwację we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami, nauczycielem współorganizującym proces kształcenia, pomocą nauczyciela, 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Dla każdego ucznia z orzeczeniem opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) oraz Wielospecjalistyczna Ocena 

Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).W pracach zespołu przygotowującego IPET, oprócz rodziców, uczestniczą nauczyciele prowadzący z uczniem 

zajęcia dydaktyczne, rozwijające zainteresowania, rewalidacyjne i z pomocy psychologicznej, nauczyciele świetlicowi. Zaplanowane działania poddawane 

są bieżącemu monitoringowi i cyklicznej ewaluacji pod względem efektywności udzielanego wsparcia (ocena efektów udzielanej pomocy dokonywana jest 

2 razy do roku, na podsumowanie półrocza). 

W chwili obecnej w szkole nie ma uczniów wybitnie zdolnych, uczniom zdolnym nauczyciele oferują pomoc w rozwijaniu swoich zdolności poprzez udział w 

konkursach. 

Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych ( obecnie nie ma takiego ucznia)  opracowywany jest Indywidualny Program 

Zajęć (IPZ) i okresowa ocena funkcjonowania uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych, w sytuacji tego wymagającej, odbywa się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem 

metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

WSKAŹNIKI. 

W szkole opracowuje się WOPFU i IPETY-y wg założeń MDS - źródła weryfikacji: przykładowy IPET oraz WOPFU. 
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W szkole gromadzona jest w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia objętego odpowiednio kształceniem specjalnym lub pomocą psychologiczno-

pedagogiczną  dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę 

pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę oraz IPETY. - źródła weryfikacji: przykładowa teczka. 

 

REZULTATY: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w MDS 

 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków finansowych. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów odbywać się będzie wg. Standardów opisanych w MDS. 

STANDARD: 3.2. STANDARD REALIZACJI UKIERUNKOWANEGO WSPARCIA 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w 

przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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W ramach grantu i środków własnych zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne  osobowe (zwiększenie zaangażowanie specjalistów: nauczyciel 

współorganizujący, psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki nietrwałe), które pozwolą utrzymać 

realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardzie.  

Zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne pomoce, które uwzględniać będą indywidualne potrzeby uczniów – z autyzmem, z 

niepełnosprawnością ruchową, z dysleksją i z ryzykiem dysleksji, z ADHD, z nerwicą, z zaburzeniami zachowania. 

Zwiększona zostanie efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia w odniesieniu do wszystkich uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i wychowawczych w zespołach klasowych, zajęcia specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne i 

socjoterapeutyczne oraz zakup sprzętu i wyposażenia.  

Kadra będzie miała  możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w zakresie stosowania uniwersalnych instrumentów wsparcia oraz racjonalnych 

dostosowań. 

W planach zostaną uwzględnione zasoby czasowe niezbędne do przygotowania i wdrażania rozwiązań uwzględniających potrzeby i możliwości 

konkretnego ucznia. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 

rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniają indywidualne tempo rozwoju, zainteresowania oraz mocne strony i możliwości 

psychofizyczne uczniów oraz dostosowują formy pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów. W doborze zadań  uwzględnia się rozwój i 

możliwości psychofizyczne ucznia oraz jego zainteresowania i mocne strony.   

Wszyscy nauczyciele opracowują i realizują programy nauczania (w tym dobierają metody i sposoby pracy oraz środków dydaktycznych uwzględniających 

indywidualne potrzeby edukacyjne), stosując powszechnie uniwersalne instrumenty wsparcia (UIW). 
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Potrzeby uczniów są zaspokajane poprzez zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania. Jeżeli zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania oraz 

uniwersalnych instrumentów wsparcia nie zaspokaja indywidualnych potrzeb konkretnych uczniów, wprowadza się racjonalne dostosowania i 

modyfikacje. Obejmują one wymagania, warunki i organizację edukacji z uwzględnieniem potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Uniwersalne 

instrumenty wsparcia oraz racjonalne dostosowania i modyfikacje, wdraża się w odniesieniu do wszystkich uczniów, z uwzględnieniem planowania 

odpowiednio w IPET lub na podstawie orzeczeń, lub ustaleń zawartych w protokole konsultacji szkolnych. 

Ukierunkowane wsparcie jest realizowane na podstawie wypracowanych w szkole dokumentów.  

Racjonalne dostosowania i modyfikacje przygotowywane są dla konkretnego ucznia (w zależności od sytuacji mogą także służyć innym osobom).  

Ukierunkowane wsparcie, w sytuacji tego wymagającej, realizowane jest również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik 

komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

-   wskaźniki 

-  rezultaty 

WSKAŹNIKI: 

80 godzin zajęć rozwijające umiejętności uczenia się - źródła weryfikacji: lista obecności na zajęciach 

60 godzin zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne - źródła weryfikacji: lista obecności na zajęciach  

180 godzin zajęć terapii dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD (metodą Warnkego) - źródła weryfikacji: lista obecności na zajęciach 

60 godzin zajęć fitness- źródła weryfikacji: lista obecności na zajęciach 

60 godzin zajęć terapii sensomotorycznej- źródła weryfikacji: lista obecności na zajęciach 

60 godzin zajęć  terapii sensorycznej (15 mies x 4 tyg  x 1 godz) źródła weryfikacji: lista obecności na zajęciach 

 

REZULTATY: Każdy uczeń otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 10 grup, 8h/ grupę, 80 x 60 zł = 4.800 zł 

Zajęć rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 4 grupy po 15h/grupę,   60 x 60 zł = 3.600 zł 

Zajęcia z terapii funkcji poznawczych metodą Warnkego 60 tyg x 3 godz., 180 x 60 zł = 10.800 zł 

Zajęcia z gimnastyki - fitness 60 tyg x 1 godz., 60 x 60= 3.600 zł 

Zajęcia z sensomotoryki 60 tyg x 1 godz., 120 x 60= 3.600 zł 

Razem  26.400 zł 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja będą zabezpieczać zasoby niezbędne do zapewnienia ukierunkowanego wsparcia, zgodnie z rozpoznanymi 

indywidualnymi potrzebami uczniów. 

STANDARD: 3.3. STANDARD ROZPOZNANIA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW, PROWADZENIA OCENY 

FUNKCJONALNEJ I KONSULTACJI SZKOLNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje 

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe, które pozwolą wdrożyć działania podnoszące skuteczność rozpoznawania potrzeb 

edukacyjnych uczniów, także nieposiadających orzeczeń oraz opinii. Wprowadzone zostaną zmiany w zakresie organizacji rozpoznawania potrzeb 

edukacyjnych uczniów. Zmodyfikowana zostanie procedura z oparciu o standardy MDS. 
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Zwiększenie godzin zatrudnienia pedagoga, psychologa oraz pedagoga specjalnego oraz narzędzi i pomocy zwiększą efektywność i skuteczność działań 

służących identyfikacji potrzeb uczniów, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 

rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów odbywa się poprzez analizę złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentacji uczniów, obserwację 

ucznia oraz ocenę poziomu jego funkcjonowania przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów. 

Konsultacje szkolne są organizowane zgodnie z przyjętą w szkole procedurą oraz w oparciu o formularz konsultacji szkolnych.  

W odniesieniu do uczniów wymagających wsparcia na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole ocena funkcjonalna 

dokonywana jest w trybie konsultacji szkolnych, zgodnie z procedurą oraz w oparciu o formularz konsultacji szkolnych. 

Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia (UIW) w bieżącej pracy z uczniami.MOD. 

Dla uczniów z opiniami oraz bez dokumentacji przeprowadza się konsultacje szkolne oraz opracowuje protokół konsultacji szkolnych. 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenie oceny funkcjonalnej i konsultacji szkolnych, w sytuacji tego wymagającej, 

realizowane jest również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Wdrożona procedura konsultacji szkolnych – źródła weryfikacji: dokument, wypełniony formularz konsultacji szkolnych. 

 

REZULTATY: Podniesienie standardu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenie oceny funkcjonalnej i konsultacji 

szkolnych. 
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CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenie oceny funkcjonalnej i konsultacji 

szkolnych odbywać się będzie wg standardów określonych w MDS i wypracowanych rozwiązaniach w trakcie realizacji grantu. 

STANDARD: 3.4. STANDARD W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I EWALUACJI WSPARCIA DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O 

POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje 

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W trakcie realizacji grantu zwiększone zostanie  zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w szkole oraz  zasobów rzeczowych, jakimi dysponuje szkoła, 

aby utrzymać realizowane działania na podobnym poziomie oraz podejmować działania rekomendowane w Modelu.  

Środki z grantu, zasoby organu prowadzącego i szkoły umożliwią nauczycielom i specjalistom  planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.  Zasoby zwiększą efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. 
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zapewniając narzędzia, pomoce oraz adekwatną do potrzeb liczbę godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań 

wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów.  

Zaktualizowane zostaną IPET-y, które będą zawierać: zasady oceniania, listę wyposażenia niezbędnego do realizacji wsparcia, informację dotyczącą 

wymiaru wsparcia udzielanego uczniowi przez przydzielonego do oddziału odpowiednio: nauczyciela współorganizującego, specjalistę, pomoc nauczyciela 

oraz informacje, kto udziela uczniowi wsparcia w trakcie zajęć, na których odpowiednio: nauczyciel współorganizujący, specjalista, pomoc nauczyciela nie 

jest obecny. W IPET-ach określone zostaną dostosowania realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem informacji, czy wymagają one 

udziału innej osoby i jeśli tak w jakim zakresie. Jeżeli do oddziału ucznia nie został przydzielony nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, specjalista 

lub pomoc nauczyciela, w IPET wskazuje się, jaka osoba będzie wspierać ucznia w związku z realizacją jego potrzeb, i w jakim zakresie. 

Zaplanowane działania poddawane są bieżącemu monitoringowi i cyklicznej ewaluacji pod względem efektywności udzielanego wsparcia (ocena efektów 

udzielanej pomocy dokonywana jest 2 razy do roku, na podsumowanie półrocza). 

W przyszłości dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych opracowywany będzie Indywidualny Program Zajęć (IPZ) i 

okresowa ocena funkcjonowania uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 

rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Dla każdego ucznia z orzeczeniem opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) oraz Wielospecjalistyczna Ocena 

Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). 

W pracach zespołu przygotowującego IPET, oprócz rodziców, uczestniczą nauczyciele prowadzący z uczniem zajęcia dydaktyczne, rozwijające 

zainteresowania, rewalidacyjne i z pomocy psychologicznej, nauczyciele świetlicowi. Zaplanowane działania poddawane są bieżącemu monitoringowi i 

cyklicznej ewaluacji pod względem efektywności udzielanego wsparcia (ocena efektów udzielanej pomocy dokonywana jest 2 razy do roku, na 

podsumowanie półrocza). 
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Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych opracowywany jest Indywidualny Program Zajęć (IPZ) i okresowa ocena 

funkcjonowania uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Obecnie do szkoły nie uczęszcza żaden uczeń o potrzebie zajęćrewalidacyjno-

wychowawczych. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Wdrożenie zasad tworzenia i ewaluacji IPET, WOPFU, IPZ: źródła weryfikacji: procedura tworzenia i formularze IPET, WOPFU, IPZ. 

 

REZULTATY: Wsparcie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się wg przyjętych zasad. 

 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Po zakończeniu projektu, w dalszym ciągu wsparcie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywać się będzie wg 
standardów określonych w MDS i wypracowanych w trakcie grantu. 
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STANDARD: 3.5. STANDARD PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

 W ramach grantu  zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działanie oraz podejmować 

te rekomendowane w standardach . Uczniowie potrzebujący wsparcia będą mieli dostęp do indywidualnych pomocy, materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeniowych oraz wyposażenia uwzględniającego indywidualne potrzeby. W projekcie zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do edukacji 

wczesnoszkolnej oraz do języka polskiego i matematyki, które będą służyć pozostałym uczniom w szkole. Zaplanowane zasoby umożliwią indywidualizację 

procesu kształcenia również w toku komunikacji zdalnej. 

Przy planowaniu zasobów uwzględnione będą wymagania określone m.in. w Standardzie przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz Standard działania wszystkich nauczycieli (obszar organizacyjny).   

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Zajęcia w szkole realizowane w ramach podstawy programowej i uwzględniają zasadę indywidualizacji pracy z każdym uczniem.  

Planowanie tygodniowego harmonogramu zajęć odbywa się z uwzględnieniem opinii uczniów i rodziców/opiekunów prawnych, z uwzględnieniem 

zróżnicowania potrzeb edukacyjnych uczniów. 

W trakcie zajęć kadra podejmuje działania mające na celu dostosowania metod i form pracy oraz wymagań edukacyjnych przygotowywanych 

indywidualnie dla każdego ucznia ze wszystkich przedmiotów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych odbywa się poprzez dostosowanie warunków, 

środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia oraz -  dostosowanie  warunków, środków,  metod  i  form  kształcenia  do  możliwości ucznia - 

uwzględnienie indywidualnych możliwości i ograniczeń zdrowotnych.  

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu dostosowanym pod względem architektonicznym i oraz odpowiednim wyposażeniem. 
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Zajęcia w szkole są prowadzone z wykorzystaniem zasady uniwersalnego projektowania w edukacji. Nauczyciele zapewniają zróżnicowany sposób 

prezentowania informacji np. w formie plakatu, prezentacji multimedialnej, filmiku, przez stosowanie metod aktywizujących ucznia, uczeń może wykonać 

zadanie w wersji papierowej lub w formie elektronicznej. Nauczyciele posługują się w pełni zrozumiałym dla uczniów językiem,  polecenia do zadań są 

krótkie. Zapewnia się uczniom wystarczającą ilość czasu na odpowiedź. Dobieranie materiałów przez nauczycieli uwzględnia możliwość powiększenia 

czcionek, powiększenia rysunków, wykresów, zwiększenia kontrastu, powiększenia linii między wierszami, teksty prezentowane są w formacie PDF, dzięki 

temu mogą być odczytywane maszynowo. Nauczyciele korzystają z pomocy dydaktycznych i materiałów bez połysku. Zapewniają również różnorodne 

sposoby przekazu informacji w czasie zajęć, a także różnorodne sposoby prezentowania wiedzy, kompetencji. Proponowane są także różne formy 

zaangażowania i motywowania ucznia do pracy (formą prezentacji wiedzy i kompetencji do wyboru może być  odpowiedź ustna, przygotowanie plakatu, 

prezentacji multimedialnej, mapa myśli itp.).  

Zajęcia edukacyjne są aktualnie realizowane w toku komunikacji zdalnej.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 100% obserwowanych zajęć edukacyjnych prowadzonych jest z uwzględnieniem indywidualnej pracy z każdym uczniem – źródła weryfikacji: 

wybrane arkusze obserwacji lekcji 

 

REZULTATY: Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej prowadzone są z uwzględnieniem zasady indywidualizacji pracy z każdym uczniem. 

 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: VII2021 – IX2021 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zakup środków nietrwałych, zużywalnych (papier, flamastry, farby, kredki) – 136 zł 

Już umiem Język polski SP 4-6 -  500 zł 

7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii 75zł 

Domino matematyczne. Zestaw I 4 x 85 zł=340 zł 
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Domino matematyczne. Zestaw III 4 x 85 zł=340 zł 

Skracanie ułamków. Domino 4 x 56 zł=224 zł 

Ułamki na flipcharcie 1 szt 69zł 

Ostrosłup trójkątny 2szt x 45 zł = 90zł 

Ostrosłup czworokątny 2szt x 45 zł = 90zł 

Prostopadłościan z przekątnymi 2szt x 45 zł = 90zł 

Sześcian z przekątnymi 2szt x 52 zł = 104 zł 

Nakładki suchościeralne 6 szt x 215zł =  1300 zł 

Domino chemiczne zestaw I i II szt 2 x 85 zł = 170 zł 

Modele brył rozkładane z widocznymi siatkami – 2 x 300zł= 600zł 

Zestaw do budowania brył 2 x 225zł= 450zł 

Ułamki i procenty. Matematyczny zestaw magnetyczny 2 szt x 600 zł = 1200 zł 

Termometr demonstracyjny 49 zł 

Piramidy matematyczne- dodawanie do 100    35 zł 

Piramidy matematyczne – mnożenie do 100   35 zł 
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Sylaby układanka edukacyjna 35 zł 

Sylaby w dominie 35 zł 

Waga szalkowa metalowa 245 zł  

Magnetyczna oś liczbowa 110 zł 

Lupa duża do obserwacji  16 szt. x 20 zł=320 zł 

Liczydło  5 szt.x 17 zł= 85 zł 

 Słowa na różne głoski  200 zł 

Multimedialny Układ Słoneczny  200zł 

Magnes sztabkowy z biegunami  35 zł 

 Nożyczki dekoracyjne  4 szt. x 15 zł =60 zł 

Świdry  4 szt. x 37 zł = 148 zł 

Świat mapa fizyczna 230 zł     Razem 7600 zł 

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

Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu zajęcia odbywać się będą wg standardów określonych w MDS i wypracowanych w trakcie realizacji grantu. Organ 
prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby, aby każdy uczeń otrzymywał wsparcie adekwatne do jego potrzeb. 

STANDARD: 3.6. STANDARD INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zostanie zwiększona jakość i skuteczność podejmowanych aktywności służących indywidualizacji procesu kształcenia, m.in. w zakresie stosowania metod 

pracy wynikających ze specyfiki zespołu klasowego, uczenia samodzielności, planowania i monitorowania osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych. 

W  wewnątrzszkolnym systemie oceniania wprowadzone zostaną zapisy dotyczące oceniania opisującego, kształtującego i motywującego do dalszych 

działań uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie uwzględniał dedykowane formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i ocenę 
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zachowania, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów, które szczegółowo określone są w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym i indywidualnym planie wsparcia. 

Proces indywidualizacji procesu będzie zorganizowany z uwzględnieniem zapisów zawartych w MDS dotyczących Standardu indywidualizacji kształcenia, 

Standardu przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego oraz Standardu działania wszystkich nauczycieli 

(obszar organizacyjny).   

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Uczniowie wymagający wsparcia oprócz pomocy dostępnych dla wszystkich uczniów, mają do dyspozycji dostęp do indywidualnych pomocy, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych. Do pracy z uczniami wykorzystuje się m.in. matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, cz.1 i 2,  materiały do terapii funkcji poznawczych, „Pikselki” – ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne, 

„Kropka w kropkę” – ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne, układanki według wzoru, kodu, mozaika, puzzle, karty 

pracy: kształty i symetria, dorysuj drugą połowę, szablony grafometryczne, historyjki obrazkowe i społeczne, ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, gry, 

układanki, karty pracy, zdjęcia dotyczące rozpoznawania emocji, sytuacji społecznych,  gry, układanki rozwijające percepcję wzrokową, logiczne myślenie, 

ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową . 

Indywidualizacja procesu kształcenia jest realizowana  na każdym przedmiocie i w toku każdego rodzaju zajęć w szkole, również w toku komunikacji 

zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom-MOD. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 100% obserwowanych zajęć prowadzonych jest z uwzględnieniem zasady indywidualizacji pracy z każdym uczniem – źródła weryfikacji – 

arkusz obserwacji lekcji. 

REZULTATY: Indywidualizacja procesu kształcenia jest realizowana  na każdym przedmiocie i w toku każdego rodzaju zajęć w szkole. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby potrzebne do indywidualizacji procesu kształcenia, zgodnie z rozpoznanymi 
indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów. 

STANDARD: 3.7. STANDARD W ZAKRESIE WSPARCIA DODATKOWEJ OSOBY DOROSŁEJ: NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES 

KSZTAŁCENIA UCZNIÓW, SPECJALISTY, POMOCY NAUCZYCIELA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne oraz  osobowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania na obecnym poziomie oraz podejmować także 

te rekomendowane w Modelu w zakresie wsparcia osoby dorosłej.  

Zasoby pozwolą na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W  każdej klasie, do której uczęszcza uczeń z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną lub uczeń, u którego stwierdzono 

potrzebę wsparcia udzielanego przez osobę dorosłą – zatrudnia się odpowiednio nauczyciela współorganizującego, specjalistę, pomoc nauczyciela.  

W szkole nie funkcjonują klasy integracyjne ani specjalne. 

Wszelkie podejmowane w stosunku do ucznia działania wspierające wynikają z zapisów ujętych w IPET : 
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W czasie, kiedy w klasie nie ma osoby dodatkowej, wsparcia udziela nauczyciel świetlicy, nauczyciel w zastępstwie, pracownik obsługi. 

Osoby udzielające wsparcia mają kwalifikacje odpowiadające potrzebom uczniów. 

Wsparcie dodatkowej osoby dorosłej, w sytuacji tego wymagającej, realizowane jest również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i 

technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Zgodnie z zapisami w MDS 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. W przypadku jednego ucznia naszej szkoły z 

niepełnosprawnością ruchową, która ma znaczący wpływ na jej funkcjonowanie, wsparcie dodatkowej osoby dorosłej ma charakter stały.  

Wsparcie dodatkowej osoby dorosłej odbywa się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim 

podmiotom, w konsultacji z nauczycielem. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: W szkole zatrudnieni są nauczyciele współorganizujący proces nauczania/pomoc nauczyciela -  źródła weryfikacji: wydruk z systemu Vulcan 

REZULTATY: Uczniowie otrzymują wsparcie osoby dorosłej adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb. 

 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków w ramach grantu. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do zapewnienia wsparcia dodatkowej osoby dorosłej, zgodnie z 
rozpoznanymi potrzebami uczniów. 
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STANDARD: 3.8. STANDARD PROWADZENIA REWALIDACJI ORAZ ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I RESOCJALIZACYJNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zabezpieczone zostaną  zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w Modelu w zakresie realizacji zajęć rewalidacyjnych.  

Zasoby  pozwolą na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły. 

Zasoby organu prowadzącego oraz szkoły umożliwią realizację zajęć rewalidacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 

wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia, zgodnie z opisanymi w Modelu wymaganiami i rekomendacjami.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w formie indywidualnej i prowadzone przez nauczycieli lub specjalistów, posiadających kwalifikacje odpowiednie 

do rodzaju niepełnosprawności ucznia.  

Organ prowadzący zapewnia środki finansowe na organizację zajęć rewalidacyjnych w ramach specjalnej organizacji nauki według zapotrzebowania na ich 

organizację. 

W trakcie zajęć wykorzystuje się narzędzia wsparcia wizualnego oraz komunikacji wspomagającej, a w przypadku pojawienia się takiej potrzeby z 

wykorzystaniem narzędzi komunikacji alternatywnej. 

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 
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 rezultaty 

WSKAŹNIKI:  Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są zajęciami rewalidacyjnymi-  źródła weryfikacji: 

wydruk z systemu Vulcan. 

REZULTATY: Zajęcia rewalidacyjne organizowane są z uwzględnieniem zaleceń wynikających z orzeczeń i WOPFU. 
 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA:  IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych zgodnie z 
rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami uczniów i wymogami prawa oświatowego 

STANDARD: 3.9. STANDARD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła i organ prowadzący zabezpieczy zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także 

te rekomendowane w Modelu w zakresie  działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyznaczeni zostaną nauczyciele do 

koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych grup uczniów oraz zespołów klasowych. 

Zasoby organu prowadzącego oraz szkoły umożliwią realizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem uniwersalnych 

instrumentów wsparcia, zgodnie z opisanymi w Modelu wymaganiami i rekomendacjami.  
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Zdobycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli, zatrudnienie psychologa, zwiększenie ilości godzin pedagoga oraz zwiększenie zasobów szkoły o sprzęt i 

pomoce pozwoli na skuteczne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla obecnych jak również przyszłych uczniów oraz ich rodziców/prawnych 

opiekunów. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Uczeń, u którego zdiagnozowano potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może skorzystać z niej w szkole bezpłatnie i otrzymuje wsparcie 

adekwatne do swoich potrzeb i możliwości.  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana z wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia w czasie 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,  zajęć z 

pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym zajęć specjalistycznych. 

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem odpowiadają za realizację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Działania wspierające konkretnego ucznia, polegają również na podejmowaniu działań kierowanych do osób pozostających w zespole klasowym ucznia 

wspieranego, w celu wdrożenia współpracy rówieśniczej na poziomie współpracy uczeń-uczeń zgodnie z MDS. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna odbywa się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim 

podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Wszyscy uczniowie wymagający pomocy psychologiczno – pedagogicznej objęci są dedykowanymi zajęciami - źródła weryfikacji: zestawienie 

pedagoga szkolnego 

REZULTATY: Uczniowie, u których rozpoznano potrzebę objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, otrzymują bezpłatne wsparcie adekwatne do 

swoich potrzeb i możliwości. 
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CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami uczniów i wymogami prawa oświatowego. 

STANDARD: 3.10. STANDARD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA RODZICÓW 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła i organ prowadzący zabezpieczą zasoby organizacyjne oraz osobowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w Modelu w zakresie wsparcia rodziców w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opracowany zostanie plan 

wsparcia dla rodziców uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Stale doskonalony będzie przekaz informacji skierowanych do rodziców  poprzez stronę internetową szkoły oraz w ramach zebrań ogólnych z rodzicami. 
Wyznaczona zostanie osoba ds. promocji i informacji, która będzie odpowiedzialna za przekaz i jakość komunikatów kierowanych do rodziców. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła posiada rozwiązania uwzględniające wsparcie dla rodziców zawarte w  planie pracy szkoły, w planie wychowawczo – profilaktycznym oraz w planie 

pracy pedagoga.  
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Rodzice/opiekunowie prawni są na bieżąco informowani o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas 

zebrań, konsultacji, w rozmowach indywidualnych. 

Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie bezpłatnych porad, konsultacji, warsztatów, wideokonferencji na podstawie potrzeb 

zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, jak i potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli i specjalistów. 

Udział rodziców/opiekunów prawnych w proponowanych formach wsparcia jest dokumentowany przez nauczycieli odpowiedzialnych za ich realizację. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna odbywa się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim 

podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 4 spotkania warsztatowe dla  rodziców - źródła weryfikacji: lista obecności 

Roczny plan wsparcia rodziców - źródła weryfikacji: dokument 

REZULTATY: Rodzice otrzymują pomoc psychologiczno – pedagogiczną adekwatną do zgłaszanych potrzeb. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Warsztaty dla rodziców z zakresu zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – 3.000 zł 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
rodzicom, zgodnie z potrzebami. 
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STANDARD: 3.11. STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ REALIZOWANYCH INDYWIDUALNIE/W MAŁEJ GRUPIE UCZNIÓW I 

ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła i organ prowadzący zapewni zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe, które pozwolą na organizację zajęć realizowanych indywidualnie lub w 

małej grupie uczniów oraz w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku 

rodzica. Realizacja wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów oraz realizacja zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia jest wdrażana najpóźniej po 14 dniach od złożenia w szkole stosownej opinii/ orzeczenia/dokonania ewaluacji IPET. 

Organ prowadzący na wniosek dyrektora przekazuje środki na finansowanie tego typu zajęć i wyraża zgodę na przydział wskazanej liczby godzin 

nauczycielom.  

Uczeń biorący udział w zajęciach otrzymuje specjalistyczne wsparcie i opiekę, bez angażowania w nie jego rodziców/opiekunów prawnych. 

Zajęcia, w sytuacji tego wymagającej, odbywają się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej 

wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Wszyscy uczniowie posiadający wskazania do zajęć indywidualnych/w małej grupie oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia objęci są 

dedykowanymi zajęciami - źródła weryfikacji: zestawienie pedagoga szkolnego 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 66



  

67 

REZULTATY: Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zajęć w indywidualnych/w grupie do 5 uczniów. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach 
indywidualnej ścieżki kształcenia, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, opiniami PPP i wymogami prawa oświatowego. 

STANDARD: 3.12. STANDARD W ZAKRESIE STOSOWANIA ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD I FORM KOMUNIKACJI ORAZ 

WSPARCIA WIZUALNEGO 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła i organ prowadzący zabezpieczy zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe, które pozwolą w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby, wdrożyć i 

stosować alternatywne i wspomagające metody i formy komunikacji oraz wsparcia wizualnego. 

Informacja o gotowości będzie powszechnie znana w środowisku lokalnym by ułatwić rodzicom wybór szkoły.  

W przyszłości, w przypadku pojawienia się osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie stosowania alternatywnych metod i form komunikacji i wsparcia 

wizualnego, szkoła wprowadzi taką organizację pracy, która umożliwi realizację potrzeb tych osób w niezbędnym dla nich zakresie.  Dobór systemu 

komunikacji pozostanie w kompetencji specjalistów, w tym – jeśli zachodzi taka potrzeba - z poradni psychologiczno-pedagogicznych i wskazanych przez 

rodziców/opiekunów prawnych. Wszelkie metody i formy pracy, jak i materiały i środki dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem AAC.  
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Wszystkie osoby uczestniczące w procesie kształcenia ucznia  będą respektowały i wykorzystywały stosowaną przez ucznia formę komunikacji, bez 

wywierania nacisków na zmianę tej formy komunikacji na inną. 

Zastosowanie AAC  w sytuacji tego wymagającej, będzie odbywało się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji 

dostępnej wszystkim podmiotom. 

W przyszłości, w przypadku pojawienia się potrzeby wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, szkoła zakupi np. 

aplikację Things lub inną do komunikacji wspomagającej i alternatywnej zgodną z potrzebami uczniów. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole na chwile obecną nie ma uczniów w stosunku do których konieczne byłoby stosowanie alternatywnych i wspomagających metod i form 

komunikacji. 

Szkoła zapewnia na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny w ramach prowadzonej działalności  w postaci wsparcia innej osoby – 

pracownika szkoły lub  wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Szkoła jest przygotowana do stosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji – źródła weryfikacji: deklaracja dostępności  

REZULTATY: Szkoła niezwłocznie wprowadzi stosowanie alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji (AAC) w przypadku, gdy członkiem 

społeczności szkolnej będzie uczeń wymagający ich stosowania. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021 - VI2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
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Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, aby w razie konieczności stosować alternatywne i wspomagające 
formy komunikacji 

 

 

III. OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY 

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie 

STANDARD: 3.13. STANDARD ORGANIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zasoby kadrowe i organizacyjne zostaną zabezpieczone, aby kontynuować podejmowane działania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizowanie zajęć 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, dostosowaniem warunków, form, metod i środków. Ponadto, w zależności od potrzeb organ prowadzący i szkoła 

zapewnią w trakcie działań specjalistyczne wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia lub pomocy nauczyciela. Program wychowawczo – 

profilaktyczny zostanie zmodyfikowany ze zwróceniem większej uwagi na czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka, budowanie relacji rówieśniczych oraz rzetelną 

ewaluację podejmowanych działań.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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Szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny, w projektowanie i realizację działań zaangażowani są wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej, 

począwszy od uczniów, po nauczycieli i rodziców.  

W każdym z rodzaju zajęć wychowawczo –profilaktycznych uwzględnia się indywidualne potrzeby uczniów, dostosowanie warunków, form, metod i środków, 

jak i zapewnia specjalistyczne wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia i pomocy nauczyciela.   

Uczniom przydziela się zróżnicowane zadania: obowiązkowe, dodatkowe dla chętnych oraz zadania proponowane przez nich samych. Podczas oceniania 

nauczyciele  odróżniają sytuacje oceniania kształtującego od sumującego, zachęcają uczniów do samooceny i samodoskonalenia. Nauczyciele w swoich 

działaniach odwołują się do przykładów z życia uczniów. Praca z uczniem w pierwszej kolejności polega na wyszukiwaniu w nim mocnych stron i na nich 

oparte są działania nauczyciela. Uczniowie zawsze są chwaleni, kiedy odpowiadają wystarczająco dobrze. Nauczyciele zawsze zachęcają uczniów i pozytywnie 

komentują podejmowane działania. Na zajęciach stosowane są polisensoryczne metody nauczania. Nauczyciele zadają uczniom zadania, które są krótkie, a 

ich pierwsza część jest łatwa lub na tyle uczniom znajoma, by już na wstępie uczniowie doświadczyli sukcesu. 

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia wszystkie zdiagnozowane trudności wychowawcze i określa kategorie czynników chroniących i ryzyka, a 

także zawiera wskazania do działań  opisane w corocznych raportach z diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka. wychowawczych, 

podejmowanych wobec uczniów szkoły. 

We wszystkich działaniach pracownicy szkoły kierują się uniwersalnymi zasadami współżycia społecznego. Szczególne zależy szkole na uwrażliwianiu uczniów 

na piękno, dobro i miłość do rodziców i ojczyzny. W planowanych działaniach ukazywany jest dorobek kulturalny i historyczny naszego kraju.  Szczególną  

uwagę zwracamy  na dobre zachowanie w szkole, chwalenie i nagradzanie za przykładne i pozytywne postawy. Podkreślamy wagę zasad i norm społecznych. 

Wśród uczniów kształtowane są postawy prospołeczne, empatii,  szacunku i tolerancji dla innych, a także koleżeństwa i przyjaźni. Uczniowie zachęcani są do 

działalności charytatywnej w ramach wolontariatu oraz społecznej w ramach Samorządu Uczniowskiego.   

W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły podejmowane są działania promujące zdrowie, zasady prawidłowego odżywiania się, aktywne sposoby 

spędzania wolnego czasu. Uczniowie poznają,  czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nią radzić. Kształtowane są  u uczniów umiejętności zastępowania 

agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. Pracownicy szkoły zapobiegają  konfliktom w środowisku szkolnym. Wszyscy nauczyciele prowadzą 

działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną w celu przeciwdziałania nałogom. Prowadzone są działania związane z ochrona uczniów 

przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni.  

Działania profilaktyczno-wychowawcze realizowane są również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej 

wszystkim podmiotom.MOD. 
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W czasie realizacji wszystkich zajęć wychowawczo-profilaktycznych, uwzględnia się dbałość o zdrowie psychiczne uczniów, ich indywidualne potrzeby, 

dostosowanie warunków, form, metod i środków. W zależności, zapewnia się specjalistyczne wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia 

lub pomocy nauczyciela. 

Program wychowawczo - profilaktyczny jest modyfikowany w oparciu o wnioski z ewaluacji, która powstała w oparciu o wyniki badań ankietowych uczniów,  

rodziców i nauczycieli, obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, analizę dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych, 

rozmowy z rodzicami, wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

Aby modyfikacja programu była przeprowadzona w sposób rzetelny i całościowy szkoła zwraca również uwagę na takie aspekty jak: sukcesy wychowawcze 

szkoły, w oparciu o statystyki szkolne i indywidualne przypadki, porażki wychowawcze szkoły, w oparciu o statystyki szkolne i indywidualne przypadki, 

potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców, w oparciu o informacje od wychowawców klas, problemy i zagrożenia występujące w środowisku szkolnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, czynniki chroniące i czynniki ryzyka, skuteczne i nieskuteczne 

metody wychowawcze stosowane przez wszystkich pracowników szkoły, źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego, potrzeby rozwojowe nauczycieli. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Program wychowawczo – profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim - 

źródła weryfikacji: Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej na wybrany rok. 

REZULTATY: Działania wychowawczo – profilaktyczne odpowiadają na zdiagnozowane trudności wychowawcze i potrzeby rozwojowe uczniów. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021 - VI2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
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Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia działań wychowawczo – profilaktycznych, 

wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów. 

STANDARD: 3.14. STANDARD BUDOWANIA RELACJI RÓWIEŚNICZYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła i organ prowadzący zabezpieczą zasoby organizacyjne, osobowe, rzeczowe pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w Modelu działania nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej - opisane w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły. 

Zasoby pozwolą na efektywną realizację zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, dostosowaniem warunków, form, metod i środków.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W programie wychowawczo - profilaktycznym znajduje się  obszar dotyczący budowania relacji rówieśniczych.  

Nauczyciele w trakcie bieżącej pracy z uczniami realizują działania nakierunkowane na budowanie współpracy rówieśniczej, kształtowanie postaw i 

przekonań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów zapisane w programach wychowawczych oddziałów. Wszyscy pracownicy szkoły pracują nad 

pozytywną atmosferą w środowisku szkolnym, troszczą się o budowanie wzajemnego szacunku, zaufania, wsparcia i serdeczne relacje między wszystkimi 

członkami społeczności szkolnej. Przestrzegane są prawa i obowiązki wszystkich członków społeczności.  

Nauczyciele i wychowawcy prowadzą zajęcia i organizują szereg działań, które służą budowaniu relacji rówieśniczych, np. wspólne wycieczki i wyjazdy, 

imprezy klasowe i szkolne. 

Pracownicy szkoły niezwłocznie reagują na występujące konflikty na tle nieprawidłowej współpracy uczniów. 

Szkoła realizuje ideę rówieśniczego wsparcia w zakresie wspólnie realizowanych działań z zachowaniem kompetencji i wsparcia ze strony nauczycieli, 

specjalistów, nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, pomocy nauczyciela czy rodziców uczniów. 
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Szkoła realizuje działania na rzecz akceptacji dla różnorodności w środowisku edukacyjnym, wynikającej z różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 

niepełnosprawności, odmienności językowej i kulturowej, różnego statutu materialnego. 

Wsparcie jest udzielane w sposób dyskretny tak, aby uniknąć stygmatyzowania w gronie rówieśniczym uczniów, którzy je otrzymują. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Program wychowawczo – profilaktyczny, w którym uwzględnione są działania nastawione na budowanie relacji rówieśniczych - źródła 

weryfikacji: Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły na dany rok. 

REZULTATY: Działania wychowawczo – profilaktyczne szkoły uwzględniają budowanie relacji rówieśniczych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia działań wychowawczo – profilaktycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji rówieśniczych 

STANDARD: 3.15. STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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Szkoła i organ prowadzący zabezpieczy zasoby organizacyjne, osobowe oraz  rzeczowe, które  pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować 

także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła monitoruje potrzeby w zakresie zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W zajęciach mogą wziąć wszyscy uczniowie. Aktywność 

zawodowa rodziców/opiekunów prawnych nie jest warunkiem koniecznym do zapisania ucznia na zajęcia opiekuńcze. W trakcie zajęć są wydawane posiłki w 

stołówce szkolnej. 

Program realizowany w trakcie zajęć opiekuńczych oraz sposób ich organizacji uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów, a organizacja zajęć jest 

dostosowana do ich potrzeb. W trakcie zajęć jest ustalona liczebność grup i liczba opiekunów. Monitorowanie następuje  na podstawie sprawdzenia listy 

obecności. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: W zajęciach opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych biorą udział wszyscy zdeklarowani uczniowie - źródła weryfikacji: dziennik zajęć 

świetlicowych. 

REZULTATY: Zajęci opiekuńcze organizowane są w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021 – VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
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Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych, wynikające z monitoringu potrzeb w tym obszarze.  

STANDARD: 3.16. STANDARD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła i organ prowadzący zabezpieczy zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także 

te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć świetlicowych. 

W ramach grantu zakupione zostaną pomoce do prowadzenia zajęć świetlicowych w aktywności ruchowej. 

Każdorazowo przy tworzeniu IPET  i modyfikacji będą uczestniczyli nauczyciele świetlicy. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole realizowane są zajęcia świetlicowe i są dostępne dla wszystkich uczniów. Zajęcia świetlicowe są organizowane w godzinach wynikających potrzeb 

rodziców/opiekunów prawnych, a aktywność zawodowa rodziców/ opiekunów prawnych nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy.  

Nauczyciele świetlicy uczestniczą w tworzeniu i ewaluacji IPET i konsultacjach szkolnych. 

Nauczyciele pracujący w świetlicy uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości uczniów. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz 

dotyczą zabezpieczenia miejsca opieki, w tym sali dostosowanej pod względem wyposażenia, dostosowania programu zajęć świetlicowych do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka,  wsparcia w realizacji nauki czy też rozwoju zainteresowań ucznia, wyboru metod, form i środków w toku tego 

typu zajęć, organizacji czasu pracy ucznia w toku zajęć grup wychowawczych, organizacji miejsca pozwalającego na relaksację, wyciszenie, odpoczynek ucznia 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów, zgodnie z zapisami w IPET i protokołach konsultacji szkolnych. 
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Wsparcie dziecka na świetlicy jest 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. 

Zajęcia świetlicowe, w sytuacji tego wymagającej, realizowane są również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji 

dostępnej wszystkim podmiotom. 

Liczebność grup wychowawczych jest zgodna z przepisami prawa. Zajęcia organizowane są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów pod opieką 

jednego nauczyciela, z zastrzeżeniem, że w szkole na jednego nauczyciela może przypadać maksymalnie 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z przepisami prawa oświatowego - źródła weryfikacji: dziennik zajęć świetlicowych, plan pracy 

świetlicy 

REZULTATY: Poprawa dostępności świetlicy szkolnej. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zestaw hokej 270,00 

Piłeczki do ping-ponga 144 szt – 140,00 

Siatka do stołu tenisowego przykręcana -260,00 

Rakietka do ping-ponga 10 szt x 18 zł = 180,00     Razem 850 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
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Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe, kadrowe i rzeczowe, niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych.  

STANDARD: 3.17. STANDARD OPIEKI PODCZAS PRZERW 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, osobowe pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w 

zakresie sprawowania opieki w trakcie przerw. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Organizacja czasu pracy uczniów, tj. plan lekcji, liczba i czas trwania przerw międzylekcyjnych, jest dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, pozwala na 

swobodne przemieszczenie się pomiędzy klasami, skorzystanie z toalety, zjedzenie posiłku, przebranie się na lekcje wychowania fizycznego. 

W szkole funkcjonuje jedna dłuższa przerwa obiadowa. 

Opiekę nad dziećmi w czasie przerw sprawują nauczyciele dyżurni, którzy pełnią swoje dyżury aktywnie, włączając się w modelowanie oddziaływań i 

motywowanie do podejmowania aktywności ruchowych, w tym wyjścia na świeże powietrze, czy do świetlicy szkolnej, biblioteki, itp. Dyżury odbywają się 

zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów nauczycielskich. Szkoła zapewnia korzystanie z opieki na przerwach np. na boisku lub placu 

przyszkolnym, który spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a liczba opiekunów jest dostosowana do liczby korzystających z wyjścia uczniów, w tym 

wsparcie dodatkowej opieki osoby dorosłej, w przypadku zdiagnozowania takich potrzeb. 

Nauczyciele dyżurni posiadają wiedzę na temat indywidualnych potrzeb uczniów, wynikających z niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Jeżeli istnieje taka potrzeba, uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pomocy nauczycieli np. w czynnościach higienicznych czy przemieszczaniu się po szkole. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 
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 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem - źródła weryfikacji: plan dyżurów 

REZULTATY: Organizacja przerw i zakres opieki nad uczniami dostosowane są do potrzeb uczniów, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do sprawowania opieki w trakcie przerw. Wprowadzone 

rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z 

określonymi w standardzie zaleceniami.  

STANDARD: 3.18. STANDARD ORGANIZACJI  ZAJĘĆ DODATKOWYCH, ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Organ prowadzący i szkoła zabezpieczy  zasoby organizacyjne, rzeczowe oraz osobowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować 

także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania. 

Szczególny nacisk położony zostanie na zapewnienie realizacji dodatkowych zajęć z uwzględnieniem dostosowania form i metod pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością. W miarę możliwości uczeń będzie miał zapewnioną możliwość m.in. korzystania z 

wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz wsparcia innych pracowników (poza nauczycielem prowadzącym zajęcia). 

Dostosowania zostaną także ujęte w IPET.  
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła prowadzi regularny monitoring potrzeb w zakresie organizacji zajęć dodatkowych.  

Rodzaj zajęć dodatkowych jest planowany na podstawie wniosków z badania potrzeb w tym zakresie.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe biorą udział w pracach zespołów tworzących IPET, a w swoim programie zajęć uwzględniają dostosowanie 

odpowiednich form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W trakcie zajęć dodatkowych uczniowie mają w miarę możliwości zapewniony dostęp i możliwość korzystania np. z pomocy dydaktycznych w czasie zajęć 

dodatkowych. Uczniowie korzystają z dodatkowego wsparcia nauczyciela, specjalisty, nauczyciela współorganizującego proces kształcenia i pomocy 

nauczyciela - jeśli wynika to z ich potrzeb. 

Zajęcia, w sytuacji tego wymagającej, realizowane są również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej 

wszystkim podmiotom. 

Szkoła prowadzi następujące zajęcia dodatkowe: 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski -2 grupy 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka -2 grupy 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 3 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 2 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3 grupy 

 Indywidualna terapia logopedyczna 

 Zajęcia rewalidacyjne  

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 Kółko polonistyczne 

 Kółko matematyczne z treningiem pamięci 

 Kółko fizyczne 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 79



  

80 

 Kółko wokalne 

 Kółko matematyczne dla klas młodszych 

 Kółko j. angielskiego 

 Kółko informatyczne 

 Kółko plastyczne 

 Fitness 

W szkole prowadzone są lekcje religii oraz wychowania do życia w rodzinie. 

Nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe, biorą udział w tworzeniu WOPFU oraz IPET, zapoznają się z protokołem konsultacji szkolnych lub - w miarę 

potrzeb - uczestniczą w tych konsultacjach. 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniają dostosowanie form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub 

niepełnosprawnością. 

Uczniowie mają zapewniony, zgodnie ze swoimi potrzebami, dostęp do wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do 

uczestnictwa w nich. 

Dostosowanie, korzystanie z wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz wsparcie innych pracowników (poza nauczycielem 

prowadzącym zajęcia) są ujęte w IPET. 

Zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania uczniów, odbywają się również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji 

dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które wynikają z ich zainteresowań - źródła weryfikacji: zestawienie 

pedagoga 

REZULTATY: W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe. 
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CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków ze środków grantu. 
 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe, kadrowe i materiałowe, niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających 

uzdolnienia. Wprowadzone rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które 

nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. 

STANDARD: 3.19. STANDARD PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM DIET SPECJALISTYCZNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, rzeczowe oraz osobowe, które pozwolą identyfikować oraz odpowiadać na specjalne potrzeby żywieniowe, 

wynikające ze stanu zdrowia oraz nietolerancji potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. 

Zabezpieczone zasoby pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie pracy stołówki szkolnej. 

Zapewnione zostanie dodatkowe wsparcie pracowników obsługi (pomocy nauczycieli) tym dzieciom, które tego wymagają. Zakres i rodzaj pomocy będzie 

zawarty w IPET.   

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki spożywania posiłków.  
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Obiady finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są takie same pod względem składu i gramatury, jak te opłacane przez rodziców/opiekunów 

prawnych. 

Na chwilę obecną nie było potrzeby zapewnienia realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze stanu zdrowia, światopoglądu czy 

wyznawanej religii.  

Rodzice/opiekunowie są regularnie informowani o możliwości zwolnienia z opłat za posiłki i realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych w ramach zebrań z 

rodzicami, stosowna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły. 

Opiekę nad dziećmi przebywającymi w stołówce sprawują nauczyciele dyżurni. Zapewnia się dodatkowe wsparcie pracowników obsługi (pomocy nauczycieli) 

tym dzieciom, które tego wymagają. Zakres i rodzaj pomocy jest zawarty odpowiednio w IPET lub protokole konsultacji szkolnych. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Wszyscy chętni uczniowie mają możliwość skorzystania z pełnowartościowych posiłków - źródła weryfikacji: zestawienie osób korzystających z 

żywienia 

REZULTATY: Stołówka szkolna zapewnia dzieciom zdrowe posiłki. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023  

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do działalności stołówki szkolnej. Wprowadzone rozwiązania 

nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w 

standardzie zaleceniami.  
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STANDARD: 3.20. STANDARD ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI GABINETU PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, rzeczowe oraz osobowe, które pozwolą na zapewnienie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarkę 

szkolną oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. 

W przyszłości jeden nauczyciel planuje podnieść swoje kwalifikacje z zakresu dietetyki i psychologii zdrowia z zamiarem  rozwinięcia w szkole pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W celu zapewnienia opieki medycznej i zapewnienia profilaktyki zdrowotnej dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnia pielęgniarkę 

szkolną realizującą opiekę zdrowotną nad uczniami. Rodzice dziecka są informowani w każdej sytuacji zagrażającej zdrowiu dziecka, ale nie są za każdym 

razem wzywani w celu udzielania mu pomocy. 

Szkoła zapewnia dodatkowe wsparcie pielęgniarki tym dzieciom, które tego wymagają. 

Uwzględnia się realizację wsparcia dziecka w innym miejscu niż gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole – jeżeli wynika to z potrzeb dziecka.  

Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole zostali skierowani na dodatkowe szkolenia specjalistyczne dotyczące funkcjonowania ucznia z cukrzycą  w szkole 

ogólnodostępnej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Pomoc uczniom w zakresie podawania leków oraz wykonywania innych koniecznych czynności związanych z ich indywidualnymi potrzebami, w tym w 

zakresie wykonywania procedur medycznych, organizowana jest na wniosek i za pisemną zgodą rodziców. Pomocy tej udzielają: pielęgniarka środowiska 

nauczania i wychowania, pielęgniarka środowiskowa, jak również w przypadku uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami, nauczyciele i inni 

pracownicy, po wcześniejszym wyrażeniu na to pisemnej zgody. 
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Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Uczniowie mają dostęp do opieki pielęgniarki i stomatologa - źródła weryfikacji: umowy 

REZULTATY: Szkoła zapewnia opiekę profilaktyczną pielęgniarki i profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych. 

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

Profilaktyczna opieka zdrowotna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie 

będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  

STANDARD: 3.21. STANDARD ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła i organ prowadzący zabezpieczy zasoby organizacyjne oraz osobowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji wycieczek i wyjść szkolnych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyjściu i wycieczce szkolnej. Organ prowadzący udostępnia uczniom nieodpłatnie przewóz autokarem gminnym. 
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W szkole zapewnia się realizację programu wyjścia i wycieczki, w sposób uwzględniający indywidualne możliwości i umiejętności wszystkich uczniów, w tym 

ze specjalnymi potrzebami. W szkole funkcjonuje dokument o nazwie " Zasady organizacji i udziału w wycieczkach szkolnych", w którym szczegółowo opisane 

zostały zasady organizacji i prowadzenia wycieczek z udziałem osób niepełnosprawnych z podziałem na rodzaje niepełnosprawności. Opiekę zapewnia szkoła, 

bez angażowania rodziców w tym zakresie.  

W wycieczkach i wyjściach, biorą udział nauczyciele, specjaliści, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, pomoce nauczyciela lub inne osoby, np. 

wolontariusze - w przypadku, kiedy są oni niezbędni i wynika to z potrzeb uczniów. 

W przypadku stwierdzonych potrzeb obowiązkowo w wycieczce/ wyjściu uczestniczy pielęgniarka szkolna w celu zapewnienia indywidualnej opieki i 

profilaktyki zdrowia. 

W przypadku korzystania z pomocy przewodnika w trakcie trwania wyjścia i wycieczki szkolnej, dostosowuje się formy komunikacji uwzględniając potrzeby 

wszystkich uczniów, jak i przygotowania planu z uwzględnieniem dostosowania tablic/komunikatów informacyjnych. 

Środek transportu wynajęty na wycieczkę, umożliwia przemieszczanie się uczniów z uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami.  

Koszty wyjść i wycieczek skalkulowane są tak, aby nie angażowały nadmiernych środków finansowych rodziców/ opiekunów prawnych. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Uczniowie mają możliwość skorzystania z organizowanych przez szkołę wyjść i wycieczek - źródła weryfikacji: rejestr wyjść i wycieczek. 

REZULTATY: Szkoła organizuje wyjścia i wycieczki wg założeń MDS. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021 - VI2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych. 
 

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu 
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Standard organizacji wyjść i wycieczek szkolnych nie zostanie zmodyfikowany w sposób mogący obniżyć jego dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone 

modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.  

 

 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY  

PODOBSZAR: Organizacja i procedury 

STANDARD: 4.1. STANDARD DZIAŁALNOŚCI LIDERA DOSTĘPNOŚCI 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Powołany zostanie zespół ds. wdrożenia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności.  

Zakres obowiązków lidera dostępności zostanie poszerzony zgodnie z wymaganiami standardu MDS.  

Osoba wyznaczona na lidera dostępności będzie wykonywać lub współpracować z koordynatorem dostępności lub inną osobą wyznaczoną do realizacji zadań 

wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. opracowanie raportu  o stanie 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie  -  Art. 11.   czy monitorowanie zgłaszanych potrzeb zgodnie z 

wymaganiami określonymi m.in. z Art. 30. I kolejnych w rozdziale 4 ustawy). 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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W szkole zarządzeniem dyrektora szkoły został wyznaczony lider dostępności. Lider dostępności współpracuje z kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną oraz z 

rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci. 

W ciągu ostatniego półrocza jego zadaniem było zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej stron internetowych, opis pomieszczeń w piśmie Braila, 

organizacja miejsca na wózki i sprzęt rehabilitacyjny, montaż rolet  w 2 salach, wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie 

oświetlenia punktowego, udostępnienie lektur szkolnych w formie e-booków, opracowanie Planu Działania Na Rzecz Poprawy Zapewnienia Dostępności 

Osobom Ze Szczególnymi Potrzebami Na Lata 2020 – 2021 oraz sporządzenie deklaracji i raportu o stanie zapewnienia dostępności, 

W zakresie obowiązków lidera dostępności jest: 

 zapewnienie przez szkołę co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność do świadczonych przez szkołę usług, 

 uwzględnianie w planowanej i prowadzonej działalności szkoły potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, 

 usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.  

 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Powołanie lidera dostępności - źródła weryfikacji: zarządzenie dyrektora 

REZULTATY: W szkole zespół ds. dostępności. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021- VI2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków finansowych. 
 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie działalności lidera dostępności. 
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STANDARD: 4.2. STANDARD OPRACOWANIA I WDROŻENIA INDYWIDUALNEGO PLANU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W oparciu o zalecenia z przeprowadzonego monitoringu oraz zidentyfikowane potrzeby a także obowiązujące regulacje prawne (w szczególności wynikające 

z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zostanie opracowany IPPD. 

Zakres dokumentu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w standardzie. Plan zostanie opracowany przed rozpoczęciem nowych działań mających na 

celu poprawę dostępności usług i przestrzeni szkoły. Wieloletni Plan, podzielony na działania planowane do realizacji w czasie trwania projektu oraz po jego 

zakończeniu, będzie systematycznie monitorowany oraz aktualizowany.  

Zakres IPPD będzie zgodny z  wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. opracowanie 

raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie  -  Art. 11.). 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole opracowano Plan Działania Na Rzecz Poprawy Zapewnienia Dostępności Osobom Ze Szczególnymi Potrzebami Na Lata 2020 – 2021. Dokument nie 

został zaakceptowany do wdrożenia przez organ prowadzący.  

Szkoła jest w trakcie opracowywania nowego Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności (IPPD), którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Modelu.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Powołanie zespołu ds. opracowania IPPD - źródła weryfikacji: zarządzenie dyrektora. 

Indywidualny Plan Poprawy Dostępności- źródła weryfikacji: dokument. 
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REZULTATY: W szkole został opracowany i wdrożony Indywidualny Plan Poprawy Dostępności 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: III 2021 - VI 2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie opracowania i wdrożenia IPPD. 

STANDARD: 4.3. STANDARD WSPÓŁPRACY Z ORGANEM PROWADZĄCYM 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła wspólnie z organem bazując na wymaganiach określonych w standardzie opracuje oraz wdroży porozumienie i zasady współpracy, usprawniające 

zabezpieczenie zasobów niezbędnych do realizacji edukacji z uwzględnieniem potrzeb uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły. 

W efekcie wprowadzonych działań zawarte zostanie porozumienie z organem prowadzącym, które określa zasady przekazywania środków finansowych 

szkole. Organ prowadzący będzie dążył do zaspokojenia potrzeb szkoły wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów. 

Szkoła w kolejnych latach, także po zakończeniu finansowania w ramach grantu, w oparciu o posiadane zasoby będzie dążyła do utrzymania efektywnych 

rozwiązań, a także dalszego podnoszenia dostępności. 

Przeprowadzona na etapie tworzenia IPPD analiza potrzeb i zasobów to działania powiązane z wymaganiami określonym w tym standardzie. Ich rzetelna 

realizacji może wpłynąć pozytywnie na określenie współpracy między szkołą a organem prowadzącym w celu efektywnego i celowego wydatkowania 

środków finansowych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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Organ prowadzący otrzymuje środki finansowe na podstawie danych zgłoszonych przez dyrektora szkoły w SIO i przekazuje środki finansowe szkole. W 

sytuacji zgłoszenia przez dyrektora szkoły informacji dot. konieczności udzielania wsparcia z uwagi na rozpoznane zróżnicowane potrzeby (np. na podstawie 

przedłożonych orzeczeń czy opinii) środki są przekazywane przez organ prowadzący również w trakcie roku szkolnego. Uzyskane środki przeznaczane są na 

dodatkowe godziny na wsparcie na podstawie opinii/orzeczenia, nauczanie indywidualne, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zakup potrzebnych 

narzędzi i pomocy dydaktycznych, dostosowanie warunków kształcenia i pobytu uczniów ze szczególnymi potrzebami. 

Szkoła nie posiada porozumienia z organem prowadzącym (procedury przekazywania środków finansowych) na realizację pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Środki finansowe są zaplanowane w planie finansowym na dany rok kalendarzowy. Organ prowadzący w pełni zapewnia środki na realizację 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej  na terenie szkoły oraz  podmioty zewnętrzne - fizjoterapeuta. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Współpraca z organem prowadzącym odbywa się wg wypracowanego porozumienia - źródła weryfikacji: porozumienie między dyrektorem a 

organem prowadzącym. 

REZULTATY: Szkoła współpracuje z organem prowadzącym w celu realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach 

 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 – VI 2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wzajemnej współpracy w celu podniesienia 

dostępności. Organ prowadzący oraz szkoła będą podtrzymywać rozwiązania zapewniające przekazanie środków finansowych, jakie są  przeznaczone na 

realizację specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, z uwzględnieniem bieżących potrzeb. 
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STANDARD: 4.4. STANDARD TWORZENIA/MODYFIKACJI WENĘTRZNYCH DOKUMENTÓW SZKOLNYCH (PROCEDUR) NA POTRZEBY POPRAWY 

DOSTĘPNOŚCI 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

 Standard nie został zadeklarowany na etapie składanie wniosku wstępnego. 

Dyrektor szkoły i lider dostępności opracują rozwiązania organizacyjne zapewniające dostępność z uwzględnieniem potrzeb osób o specjalnych potrzebach, 

w tym wynikających z niepełnosprawności oraz w odniesieniu do zmieniających się regulacji prawnych. 

Zmodyfikowane zostaną dokumenty szkolne pod kątem zapewnienia dostępności. Zespół ds. tworzenia i modyfikacji wewnętrznych dokumentów dokona ich 

przeglądu i w razie potrzeby modyfikacji pod kątem zapewnienia przez szkołę standardów opisanych w MDS.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole funkcjonuje zespół ds. tworzenia/modyfikacji wewnętrznych procedur szkolnych do potrzeb poprawy dostępności szkoły. W skład zespołu wchodzą 

nauczyciele, pedagog szkolny, lider ds. dostępności oraz nauczyciel informatyki. Do zadań zespołu należy: 

1. Dokonywanie okresowej weryfikacji dostępności szkoły minimum 1 raz w roku,  w celu określenia ewentualnej modyfikacji do potrzeb poprawy 

dostępności szkoły. 

2. Tworzenie lub modyfikowanie wewnętrznych procedur, regulaminów, instrukcji, formularzy i innych dokumentów szkolnych na potrzeby poprawy 

dostępności szkoły. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 
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WSKAŹNIKI: W szkole powołany jest zespół ds. tworzenia i modyfikacji dokumentów szkolnych – źródła weryfikacji: zarządzenie dyrektora szkoły. 

REZULTATY: Wewnętrzne dokumenty są modyfikowane na potrzeby poprawy dostępności. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 – VI 2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych na potrzeby 

poprawy dostępności. 

STANDARD: 4.5. STANDARD ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Monitorowaniem objęte zostaną potrzeby w zakresie zapewnienia dostępności dla wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej oraz wdrożone niezbędne 

rozwiązania,  w tym także organizacyjne. 

W oparciu o zidentyfikowane bariery oraz potrzeby w zakresie poprawy dostępności z uwzględnieniem planu i harmonogramu poprawy dostępności, wobec 

zidentyfikowanych potrzeb oraz oczekiwań opracowane zostaną rozwiązania poprawiające dostępność w sposób organizacyjny.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole obowiązują rozwiązania organizacyjne dotyczące zapewnienia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności. 

Zapewniono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, podjazd, windę, komunikację poziomą bez barier, toalety dla niepełnosprawnych, miejsce na wózki 
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i sprzęt rehabilitacyjny, asystenta osoby niepełnosprawnej, oznaczenia pomieszczeń w druku Braila, tłumacza języka migowego online, procedurę ewakuacji 

osób niepełnosprawnych, stoły i krzesła z regulacją wysokości i kąta nachylenia blaty, oświetlenie punktowe, rolety i szafki na korytarzach. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Zapewnienie dostępności w miejscu niedostępnym odbywa się wg wewnętrznych procedur - źródła weryfikacji: procedura zapewnienia 

dostępności. 

REZULTATY: Szkoła zapewnia dostępność w miejscu niedostępnym. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 
 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wypracowania procedur zapewnienia dostępności w miejscu niedostępnym. 

Procedury podlegać będą ewaluacji. 

STANDARD: 4.6. STANDARD DZIAŁANIA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zasoby organu prowadzącego i szkoły umożliwią nauczycielom i specjalistom na planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, m.in. poprzez stosowanie zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.  Praca planowana i organizowana 
będzie we współpracy z rodzicami i specjalistami, aby ujednolicić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze. W zakresie współpracy szczególny nacisk 
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zostanie położony na współpracę nauczycieli wiodących (przedmiotów) i wspomagających. Określone zostaną zasady współpracy, nauczyciele przejdą 
stosowne szkolenia. 

Monitorowaniem objęty będzie standard współpracy nauczycieli( opisany w MDS)  w celu doskonalenia jakości współpracy między wszystkimi nauczycielami. 

Zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe, które pozwolą na  organizację  pracy zgodnie ze standardem MDS. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Nauczyciele przedmiotowi realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przygotowują 

dostosowanie metod i form pracy, zarówno z grupą zróżnicowaną pod względem potrzeb edukacyjnych, jak i z poszczególnymi uczniami. 

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, wspierają uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz tych, którzy 

wymagają dodatkowego wsparcia, a także nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a ich działania są planowane, realizowane, ewaluowane oraz 

spójne. 

Nauczyciele i specjaliści wspólnie odpowiadają za realizację celów i współpracują w ramach prowadzonych działań zarówno z rodzicami, specjalistami, 

pomocą nauczyciela i innymi pracownikami szkoły. 

Z zebranych od dyrekcji oraz kadry informacji wynika, że nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz specjaliści uczestniczą w 

opracowaniu i ewaluacji WOPFU, IPET, IPU i realizują opisane w nich cele. W szkole ustalono i przyjęto sposoby wymiany informacji o uczniach, informowania 

innych pracowników szkoły (zwłaszcza dyrektora i wychowawcy) o występujących trudnościach i postępach uczniów.  

Nauczyciele i specjaliści wspólnie odpowiadają za realizację celów i współpracują w ramach prowadzonych działań. Współpraca ta odbywa się również w 

toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 
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WSKAŹNIKI: Nauczyciele współpracują wg przyjętych zasad - źródła weryfikacji: dokument określający zasady współpracy nauczycieli wiodących i 

wspomagających,  arkusz monitoringu realizacji standardu działania wszystkich nauczycieli  

REZULTATY: Wszyscy nauczyciele i specjaliści odpowiadają za realizację celów i współpracują w ramach prowadzonych działań. 
 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych. 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wypracowania zasad współpracy wszystkich nauczycieli. Procedury podlegać 

będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

STANDARD: 4.7. STANDARD DZIAŁANIA POMOCY NAUCZYCIELA 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Osiągnięcie Standardu działania pomocy nauczyciela nie jest planowane do realizacji w ramach grantu. Standard nie został zadeklarowany do osiągnięcia 

w ramach realizacji projektu. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby w szkole zostaną wdrożone rozwiązania zwiększające skuteczność wsparcia uczniów przez zatrudnienie osoby jako 

pomoc nauczyciela. Pomoc nauczyciela wspiera ucznia w czasie realizacji zajęć i innych aktywności podejmowanych w szkole, zgodnie z zakresem i rodzajem 

wsparcia określonych w IPET. Towarzyszy dziecku na wszystkich lekcjach i przerwach oraz zajęciach świetlicowych. Pomoc nauczyciela zgłasza potrzeby ucznia 

i wspiera go w stosowaniu indywidualnych pomocy, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, podręczników, jak i dedykowanego sprzętu i wyposażenia. 
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Pomoc nauczyciela będzie informowała nauczycieli, specjalistów i dyrektora szkoły o występujących trudnościach i postępach ucznia w celu modyfikacji 

działań podejmowanych w toku zajęć edukacyjnych i poza tymi zajęciami. Pomoc nauczyciela nie jest włączona w tworzenie IPET-u. Pomoc nauczyciela nie 

będzie udzielała wsparcia w toku komunikacji zdalnej. 

Ustalone i wdrożone zostaną  zasady współpracy pomocy nauczyciela z rodzicami i innymi pracownikami szkoły.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole aktualnie nie jest zatrudniona pomoc nauczyciela. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w przypadku zaistnienia  potrzeby zatrudnienia pomocy nauczyciela. Zostaną ustalone 

zasady współpracy nauczycieli i pomocy nauczyciela. Procedury podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań 

opisanych w MDS. 

STANDARD: 4.8. STANDARD PRZYDZIELANIA WSPARCIA WYNIKAJĄCEGO Z INDYWIDUALNEGO PLANU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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Szkoła zabezpieczy zasoby osobowe (zwiększenie zaangażowanie specjalistów: np. psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce, 

narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe), pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu.  

Zasoby będą zwiększać efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. zapewniając narzędzia, pomoce oraz adekwatną do potrzeb 

liczbę godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów.  

Planowane jest również uzupełnienie podejmowanych działań o rozwiązania zapisane w Modelu.  Zgodnie z określonymi w modelu rekomendacjami zostanie 

wdrożona procedura  określająca  zasady opracowywania WOPFU i IPET dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła  posiada opracowaną procedurę przydzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wsparcia wynikającego z IPET. W skład Zespołu 

opracowującego IPET wchodzą: nauczyciele i specjaliści pracujący razem z uczniem, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Terminy spotkań  są uwzględnione w harmonogramie 

pracy szkoły.  

Rodzice/opiekunowie prawni uczestniczą w opracowaniu WOPFU i IPET oraz otrzymują ich kopie.  

IPET jest modyfikowany w razie potrzeb, na wniosek rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących razem z uczniem, w wyniku ewaluacji. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Opracowanie WOPFU i IPET-u odbywa się wg przyjętych zasad – źródła weryfikacji: zasady opracowania WOPFU i IPET. 

Przydzielanie wsparcia wynikającego z IPET odbywa się wg przyjętych procedur - źródła weryfikacji:  procedura przydzielania wsparcia. 

REZULTATY: Przydzielanie wsparcia uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się wg przyjętych w szkole zasad.  

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 97



  

98 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 - VI2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 
 

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

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby osobowe niezbędne do realizacji standardu w zakresie przydzielania wsparcia wynikającego z orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Zasady i procedury podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

STANDARD: 4.9. STANDARD ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu  zatrudniony zostanie psycholog oraz dodatkowe godziny zostaną przydzielone dla pedagoga szkolnego oraz nauczycieli specjalistów. 

Zatrudnienie specjalistów będzie miało na celu podniesienia  jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom  i rodzicom. W razie konieczności 

zatrudnieni zostaną inni specjaliści, jeżeli takie wskazania zawarte będą w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i WOPFU. Każdorazowo przy 

zatrudnianiu specjalistów będą brane pod uwagę wnioski z analizy danych o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ich potrzeb i deficytów 

rozwojowych i edukacyjnych.  

Zasoby organu prowadzącego i szkoły umożliwią nauczycielom i specjalistom planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, m.in. poprzez stosowanie zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.   

W przyszłości, analizując potrzebę zwiększania etatów specjalistów zatrudnionych w szkole, organ prowadzący oraz dyrekcja będą  brać pod uwagę realizację  

i organizację placówki zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Zwiększenie zaangażowania i obowiązków kadry związane z identyfikacją potrzeb, 

stosowanie uniwersalnego projektowania, indywidualizacja czy współpraca z rodzicami,  będą przesłankami do zwiększenia etatów specjalistów w szkole. 
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole zatrudnieni są następujący specjaliści: logopeda, terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, pedagog specjalny dla 

osób z autyzmem, psycholog. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Zatrudnienie psychologa, pedagoga szkolnego, nauczyciela specjalisty - źródła weryfikacji:  umowa o pracę. 

REZULTATY: Zatrudnienie specjalistów odpowiada potrzebom szkoły. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 - VI2023 
 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Zwiększenie godzin pedagoga o 4 godziny/ tydzień  60 x 4 = 240,  240 x 60 zł= 14.400 zł 

Zwiększenie godzin pedagoga specjalnego o 4 godziny/ tydzień  60 x 4 = 240,  240 x 60 zł= 14.400 zł 

Zatrudnienie psychologa 140 godzin x 100 zł = 14 000 zł        Razem 42.800  

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane 

działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 
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STANDARD: 4.10. STANDARD ZATRUDNIENIA PERSONELU MEDYCZNEGO W SZKOLE 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Zasoby organizacyjne, rzeczowe i osobowe zostaną zabezpieczone w takim zakresie, aby pozwoliły zapewnić opiekę profilaktyczną sprawowaną przez 

pielęgniarkę (higienistkę) oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Podpisana zostanie umowa z 

gabinetem stomatologicznym, aby uczniowie mieli dostęp do profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. Przygotowane zostaną również procedury, które 

sformalizują działania w wypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ucznia/uczniów. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej - opiekę sprawuje pielęgniarka szkolna. Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej, która posiada 

pełne kwalifikacje do wykonywania zadań w środowisku nauczania i wychowania (16 godzin w tygodniu). Organ prowadzący podpisał umowę o świadczenie 

opieki stomatologicznej. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Uczniowie mają dostęp do opieki pielęgniarki i stomatologa - źródła weryfikacji: umowy 

 
REZULTATY: Szkoła zapewnia opiekę profilaktyczną pielęgniarki i profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Wydatki na ten cel ponosi Organ prowadzący. 
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Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych ze środków grantu. 

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

Profilaktyczna opieka zdrowotna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które 
nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. 

STANDARD: 4.11. STANDARD WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła zabezpieczy zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w 

Modelu. Lidera dostępności  będzie utrzymywał stały kontakt z rodzicami w zakresie przekazywania informacji o rozwiązaniach i możliwościach jakie są 

dostępne w szkole.  

Regularnie będą konsultowane, monitorowane potrzeby oraz pomysły, a także zasoby zgłaszanych przez rodziców w celu poprawy efektywności i 

skuteczności działań podejmowanych w szkole. Spotkania te odbywać się będą min. 2 razy w roku. Jeden raz w miesiącu lider dostępności będzie prowadził 

konsultacje online na zespole „ wspólnota szkolna na platformie MS Teams oraz stale drogą elektroniczną za pomocą kontaktu mailowego.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi i ustaliła zasady tej współpracy. 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestniczą w rozpoznawaniu potrzeb swoich dzieci. Rodzice, opiekunowie uczestniczą też w procesie tworzenia IPET.  

Szkoła monitoruje potrzeby rodziców z niepełnosprawnościami poprzez: 

1. Analizę dostarczonych do szkoły orzeczeń i opinii oraz informacji o stanie zdrowia dziecka przekazywanych przez rodziców. 

2. Rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami uczniów. 

3. Rozpoznawanie przez nauczycieli potrzeb edukacyjnych uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. 
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4. Nauczyciele w bieżącej pracy wymieniają się informacjami na temat sytuacji ucznia i sposobów pracy, które są skuteczne. 

5. Organizowane są spotkania nauczycieli uczących i specjalistów mających kontakt z uczniem, mające na celu omówienie kwestii związanych z pomocą 

uczniów. 

6. Podczas posiedzeń rady pedagogicznej są omawiane kwestie związane z rozpoznawaniem potrzeb, planowaniem i realizacją pomocy dla poszczególnych 

uczniów. 

7. Organizowane są warsztaty dotyczące pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, podczas których nauczyciele i specjaliści pracują 

nad rozwiązaniem konkretnych problemów występujących w szkole. 

8. Nauczyciele i specjaliści uczestniczą w grupowych superwizjach związanych z pracą z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi 

9. Analiza następujących dokumentów szkolnych 

• analiza dokumentacji poszczególnych uczniów, 

• rozmowy indywidualne z nauczycielami, 

• rozmowy indywidualne z rodzicami, 

• wywiady grupowe z nauczycielami, 

• warsztaty dla rady pedagogicznej, 

• ankiety przeprowadzone wśród pracowników szkoły, 

• ankiety przeprowadzone wśród rodziców  

 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Cykliczne spotkania z rodzicami, w trakcie których konsultowana jest dostępność - źródła weryfikacji: protokół ze spotkań. 
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REZULTATY: Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie dostępności. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 
 

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

Wypracowane w trakcie realizacji grantu rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć ich dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone 
modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Kwalifikacje i kompetencje 

4.12. STANDARD PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KADRY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI I EDUKACJI DLA WSZYSTKICH, 

 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach projektu podjęte zostaną działania, których celem będzie budowanie świadomości nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie dostępności.  

Zgodnie z ustaleniami, Stowarzyszenie Młodych Lubuszan przeprowadzi szkolenia dla kadry związane z dostępnością oraz uniwersalnym projektowaniem w 

edukacji, a także przez cały okres realizacji projektu będzie służył wsparciem merytorycznym  w zakresie związanym z dostępnością.  

W szkole odbywać się będzie min. 5 spotkań/szkoleń rocznie, które będą miały na celu wzrost świadomości na temat zwiększania dostępności. W szkoleniach 

weźmie udział 80% kadry. Ich tematyka dotyczyć będzie w szczególności rozumienia psychospołecznych uwarunkowań specjalnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów, świadomości różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, umiejętności w zakresie wykorzystania różnych sposobów i stylów uczenia się. 
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Wszyscy pracownicy szkoły oraz otoczenie będą zaangażowani w celu stałego podnoszenia jakości nauczania m.in. poprzez stosowanie uniwersalnych 

instrumentów wsparcia oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb w procesie kształcenia. 

Podstawą zaangażowania poza wiedzą i doświadczeniem będzie świadomość co do potrzeby wprowadzanych i planowanych zmian mających na celu 

zwiększenie dostępności usług świadczonych w szkole oraz wdrażanie zasad edukacji dla wszystkich. 

Lider dostępności będzie odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy będą uwzględniały zidentyfikowane np. 

na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery.  

Planowana jest organizacja spotkań z przedstawicielami innych szkół działających na terenie gminy w celu wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji na 

temat kierunku zmian możliwych do realizacji w społeczności lokalnej. 

Dyrektor szkoły oraz organ prowadzący zabezpieczy zasoby organizacyjne oraz  finansowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować 

także te rekomendowane w standardach. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła przeprowadziła do tej pory jedno spotkanie dla kadry szkoły, które miało na celu podnoszenie świadomości w zakresie dostępności (dostosowywania 

przestrzeni i usług edukacyjnych do indywidualnych potrzeb) i edukacji.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: 80% kadry uczestniczyło w spotkaniach  dotyczących zwiększania dostępności w szkole (rocznie odbywa się min. 5 spotkań) - źródła weryfikacji: 

listy obecności na spotkaniach/szkoleniach. 

REZULTATY: Szkoła podejmuje działania umożliwiające budowanie świadomości w zakresie dostępności. 

 
CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX 2021 - VI2023 
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Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane 

działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. Szkolenia finansowane będą ze środków zabezpieczonych na 

doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. 

 

4.13. STANDARD  IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH W OBSZARZE ZWIĄZANYM ZE ZWIĘKSZANIEM DOSTĘPNOŚCI, 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła 2 razy w roku będzie dokonywać  odrębnej, okresowej analizy i identyfikacji potrzeb w odniesieniu do zapotrzebowania na konkretne kompetencje i 

kwalifikacje, które dotyczą pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z wynikami analizy zostaną zapoznani wszyscy nauczyciele.. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 

rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła nie posiada narzędzi do analizy potrzeb szkoleniowych kadry w zakresie związanym z dostępnością i zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie projektowania uniwersalnego). 

Analiza potrzeb odbywa się w oparciu o ustalenia w ramach nadzoru pedagogicznego szkoły, wyniki prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej, badania 

ankietowe np. kuratorium oświaty. Analiza opiera się również na wieloletnim planie rozwoju szkoły, planie pracy szkoły, kierunkach polityki oświatowej 

państwa, strategii rozwoju oświaty w gminie.  

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 
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 rezultaty 

Rezultat: Potrzeby w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze dostępności są identyfikowane. 

Wskaźniki: Dokonuje się okresowej analizy potrzeb szkoleniowych w zakresie dostępności - źródła weryfikacji: sprawozdanie dyrektora szkoły 

Czas realizacji / Termin: IX2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.  

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

 

4.14. STANDARD  PODNOSZENIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI KADRY. 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  

w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

W ramach grantu  stworzona zostanie  możliwości systematycznego podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przez kadrę w zakresie pracy z uczniami z 

różnorodnymi potrzebami  oraz w zakresie zwiększania dostępności (m.in. stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania 

dostępności w edukacji). Oferta jest dostosowana do już posiadanych kompetencji oraz  wynika ze zdiagnozowanych potrzeb.  

Szczególny nacisk zostanie położony na szkolenia towarzyszące wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych metod i form pracy , narzędzi diagnostycznych 

i terapeutycznych . Szkolenia dedykowane będą całym radom pedagogicznym oraz pojedynczym nauczycielom. Wszyscy nauczyciele wspomagający wezmą 

udział w szkoleniu z zakresu budowanie zespołu opartego na współpracy jako skutecznej strategii rozwoju szkoły. 

Organ prowadzący i szkoła zabezpieczą zasoby organizacyjne i finansowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te 

rekomendowane w standardach. 
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Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 

rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Pracownicy mają możliwość uzyskać dofinansowanie w celu podniesienia kwalifikacji zgodnie z planem finansowym. Dofinansowane są szkolenia rad 

pedagogicznych (formy zewnętrzne, płatne): 

1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

2. Indywidualizacja procesu nauczania.  

3.  Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

4. Opieka nad dzieckiem chorym na cukrzycę.  

5. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów po zmianie prawa od 1 

września 2017 r.  

6. Neurodydaktyka cz. I i II 

 oraz  studia podyplomowe. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

- wskaźniki 

- rezultaty 

Rezultat: Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje. 

Wskaźniki: 

10 szkolenń dla Rady Pedagogicznej (min. 100 osób przeszkolonych) – źródła weryfikacji: listy obecności na szkoleniach. 
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Minimum 20% kadry pedagogicznej i niepedagogicznej nabędzie i/lub podniesie kompetencje i kwalifikacje,  w zakresie: stosowania racjonalnych 

usprawnień,  uniwersalnego projektowania,  zwiększania dostępności w edukacji. 

Czas realizacji / Termin: IX2021- VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Szkolenia rady pedagogicznej o następującej tematyce: 

Praca z uczniem zdolnym i z problemami edukacyjnymi. Jak zdiagnozować i rozwinąć potencjał zdolności? Indywidualizacja nauczania każdego ucznia- 1350 zł 

Nowoczesne, skuteczne i motywujące metody uczenia-  1350 zł 

 Autorytet nauczyciela w oczach uczniów, ich rodziców i innych partnerów szkoły skutecznym wsparciem w procesie uczenia i wychowania-  1350 zł 

Rodzice partnerami szkoły, ale jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych-  1350 zł 

Budowanie zespołu oparte na współpracy jako skuteczna strategia rozwoju szkoły-  1350 zł 

Skuteczna komunikacja i dobre relacje z uczniami, rodzicami i partnerami szkoły. Budowanie otwartości na potrzeby otoczenia skuteczną strategią 

budowania dobrej szkoły -  1350 zł 

Diagnostyka i terapii sensomotorycznej ( MediBalance Pro)   ( 10 osób)- w cenie zakupu urządzenia 

Zwiększenie dostępności w edukacji. 

Zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień. 

Dostępność stron internetowych. Cechy dostępnego serwisu internetowego. Zasady tworzenia artykułów i opisów zdjęć. 

Socjoterapia - studia podyplomowe: 3.600 zł 

Psychologia w coachingu - studia podyplomowe:  6.000 zł 

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - studia podyplomowe: 3.800 zł 
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Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - studia podyplomowe:  3.600zł    Razem: 25.100 zł 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

STANDARD: 4.15. STANDARD  DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I INFORMACYJNEJ 
Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Szkoła rozpocznie zwiększanie dostępności cyfrowej stron internetowych od zlecenia przeprowadzenia audytu oraz poprawy dostępności publikowanych na 

niej treści. Zlecenie opracowania nowej strony będzie zawierało usługę audytu w zakresie weryfikacji spełniania wymagań określonych w Ustawie. 

Zostanie podniesiona wiedza i umiejętności  kadry, w zakresie wymogów i sposobów zapewnienia dostępności cyfrowej i informacyjnej. 

Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym przygotuje specyfikacje dokonywanych na jej potrzeby zamówień z uwzględnieniem standardów 

dostępności cyfrowej i informacyjnej. Działania będą konsultowane z koordynatorem dostępności powołanym w Gminie. 

Zostaną  zabezpieczenie zasoby, które pozwolą na dostosowanie treści oraz dokumentów zgodnie w wymaganiami określonymi w standardzie. 

Jeżeli pojawi się taka potrzeba w kontaktach z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniami/uczennicami szkoła zapewnić możliwość korzystania z form 

wspomaganej komunikacji i AAC.  

Przy każdorazowym zamieszczaniu treści w serwisie internetowym, administrator szkolnej strony internetowej samodzielnie przeprowadzi walidację 

zamieszczanej strony pod kątem dostępności. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 
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Strona internetowa szkoły, według walidacji dokonanej przy użyciu narzędzia checkers.eiii.eu zapewnia dostępność na poziomie 95,45%, strona internetowa 

BIP zapewnia dostępność 100%. 

Strona internetowa szkoły aktualnie częściowo zapewnia dostępność cyfrową na poziomie określonym w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Art. 2, ust. 3). 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

Na stronach internetowych prowadzonych przez Szkołę: 

1) Umieszczone są  dane teleadresowe podmiotu oraz  link w formie ikony BIP do strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 
2) Umieszczona jest narzędzie do  kontaktu w formie podlinkowanego adresu mailowego szkoły. 
3) Zapewniona jest  odpowiednia nawigacji po stronie. 
4) Umieszczona jest deklaracja dostępności. 
5) Zamieszczone zdjęcia  posiadają opisy alternatywne. 
6) Umieszczone są  informacje dotyczące sytuacji kryzysowej w zakładkach bezpieczeństwo i alarm próbny. 
7) Dostępne są  w formie edytowalnej wzory dokumentów szkolnych. 

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem następujących  sposobów/środków wspierających komunikowanie się 

1) kontakt telefoniczny, 

2) kontakt korespondencyjny, 

3) komunikację w formie przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS oraz komunikator internetowy, 

4) komunikację audiowizualną w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – MS Teams, Discord, 

5) wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online). 

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjna Szkoła nie  posiada urządzeń ani  środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. 

pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth . 
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Szkoła  zapewnia na serwisie  internetowym ( na części stron internetowych tego serwisu) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach 

podmiotu) w postaci: 

1) tekstu odczytywalnego maszynowo, 

2) tekstów łatwych do czytania i rozumienia (ETR), a sposób przedstawiania informacji w postaci tekstu i uzupełniającej grafiki, umożliwia zrozumienie 

przekazywanych treści osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym. 

Szkoła nie zapewnia w serwisie internetowym nagrań treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo. 

Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego – Uonet plus, Firma Vulcan. 

Szkoła gwarantuje przygotowanie i udostępnienie najważniejszych dokumentów (statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym. Dwóch nauczycieli wzięło 

udział w szkoleniu pt.  "Dostępna strona internetowa - poradnik Administratora", dyrektor szkoły w ramach samodoskonalenia szczegółowo zapoznał się z 

przepisami dotyczącymi zapewniania dostępności przez podmioty publiczne, opracował szczegółowy raport w zakresie zapewnienia dostępności w 

obszarach: architektonicznym, cyfrowy, informacyjno-komunikacyjnym oraz dostępie alternatywnym, ponadto dyrektor stale poszerza swoją wiedzę nt. 

dostępnej szkoły. 

Szkoła stara się zapewnić likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych w ramach prowadzonych na swoim terenie działań poprawiających dostępność 

oraz  szkoleń rady pedagogicznej  w zakresie aktualnego zapewnienia dostępności. Nauczyciel, administrator  szkolnej, a także inni nauczyciele uczestniczą w 

szkoleniach zewnętrznych dotyczących zapewnienia dostępności strony internetowej 

Szkoła w kontaktach z rodzicami i uczniami zapewnia możliwość korzystania z form wspomaganej komunikacji i AAC za pomocą narzędzia "MÓWIK"  

Szkoła udostępnia informacje i niezbędne materiały w druku powiększonym, w wersji elektronicznej. 

Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym przygotowuje specyfikacje dokonywanych na jej potrzeby zamówień z uwzględnieniem standardów 

dostępności cyfrowej i informacyjnej. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Strona internetowa szkoły spełnia wymogi dostępności - źródła weryfikacji: specyfikacja do zamówienia 

REZULTATY: Szkoła zapewnia dostępność cyfrową i informacyjną zgodnie z wymogami prawa. 
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CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkoły 

4.16. STANDARD  MONITOROWANIA POTRZEB I INFORMOWANIA O DOWOZACH, 

 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Organ prowadzący będzie regularnie monitorował zapotrzebowanie na dowóz uczniów do szkoły. W przypadku, gdy w szkole pojawi się konieczność dowozu 

dzieci, gmina zabezpieczy zasoby organizacyjne, finansowe, rzeczowe oraz osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także 

wymagania określone na poziomie podstawowym. Zostanie zapewniony dowóz dostosowując go do możliwości oraz potrzeb zidentyfikowanych przez gminę. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W gminie przeprowadza się przynajmniej raz do roku monitoring potrzeb w zakresie dowozu. 

Rodzice są informowani o przysługującym ich dzieciom bezpłatnym dowozie lub zwrocie jego kosztów 
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Ujednolicono i wdrożono następujące dokumenty i procedury: kartę zgłoszenia dziecka do dowozu gminnego, wzór umowy o zwrot kosztów dowozu 

zawieranej z rodzicami/prawnymi opiekunami lub wskazanym przez nich podmiotem, procedurę obliczania kosztów paliwa, procedurę finansowania 

indywidualnych dostosowań, procedurę wyboru przewoźnika oraz regulamin dowozów.    

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Gmina monitoruje zapotrzebowanie na dowóz - źródła weryfikacji: regulamin dowozu 

REZULTATY: Potrzeby w zakresie dowozów są monitorowane. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych.  

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkoły 

4.17. STANDARD  ORGANIZACJI DOWOZU, 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 
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Organ prowadzący będzie regularnie monitorował zapotrzebowanie na dowóz uczniów do szkoły. W przypadku, gdy w szkole pojawi się konieczność dowozu 

dzieci zostaną podjęte działania opisane w MDS. 

W przyszłości, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, dowóz dzieci z niepełnosprawnościami będzie  realizowany „od drzwi do drzwi”. Dziecko będzie 

odbierane spod budynku, w którym mieszka i dowożone pod bramę/wejście do szkoły. Organizowane przejazdy będą zgodne z MDS w tym zakresie. 

Przejazd każdego dziecka do szkoły nie będzie trwał dłużej niż 60 minut w jedną stronę. W uzasadnionych sytuacjach, opisanych w MDS przejazd może trwać 

dłużej.  

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

W urzędzie gminy zadania związane z organizacją i realizacją dowozów są koordynowane przez jedną osobę. 

Szkoła nie organizuje obecnie dowozu dzieci do placówki. W przypadku  1 ucznia rodzice otrzymują zwrot kosztów dowozu na podstawie umowy zawartej z 

Gminą Poczesna. 

Umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu jest zawierana jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 14 dni od zgłoszenia się rodziców/prawnych opiekunów.  

Natomiast od nowego roku szkolnego planuje się uruchomić dowóz dla 4 uczniów autokarem gminnym, który dowozi obecnie  dzieci do przedszkoli z 

obwodu szkoły. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

WSKAŹNIKI: Gmina posiada regulamin dowozu uczniów - źródła weryfikacji: regulamin dowozu 

REZULTATY: Organizacja dowozów odbywa się wg przyjętych zasad. 

CZAS ICH REALIZACJI/WDROŻENIA: IX2021 - VI2023 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 
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Realizacja standardu nie pociąga za sobą nakładów finansowych. Gmina ponosi koszty dowozu uczniów do szkoły. 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkoły 

4.18. STANDARD W ZAKRESIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW, 

 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Osiągnięcie Standardu Dostępności szatni nie jest planowane do realizacji w ramach grantu. Standard nie został zadeklarowany do osiągnięcia w ramach 

realizacji projektu. 

W przyszłości zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, finansowe, rzeczowe oraz osobowe, pozwalające na  realizację standardu zgodnie z wymaganiami 

określonymi w MDS na poziomie podstawowym. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Gmina dysponuje własnym, nowym  autokarem do dowozu uczniów.  Pojazd ten posiada  minimalne warunki wyposażenia tj. pasy przy każdym fotelu,  

apteczkę, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony osobistej, możliwość zasłonięcia szyb, oznaczenia informujące o przewozie osób z 

niepełnosprawnościami, przestrzeń bagażową, umożliwiającą przewóz plecaków, toreb, ale także kul, chodzików lub złożonego wózka inwalidzkiego.  
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Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

IV. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkoły 

4.19. STANDARD OPIEKI W TRAKCIE DOWOZÓW. 

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje  
w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS) 

Osiągnięcie Standardu Dostępności szatni nie jest planowane do realizacji w ramach grantu. Standard nie został zadeklarowany do osiągnięcia w ramach 

realizacji projektu. 

W przyszłości, gdy pojawi się potrzeba dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, zarówno podczas dowozu jednego dziecka jak i kilkorga dzieci, dowóz 

będzie zawsze realizowany przez co najmniej dwie osoby: kierowcę i opiekuna.  

Pod opieką jednego opiekuna będzie przypadać maksymalnie dziesięciu uczniów, jeżeli z przejazdu będzie korzystać więcej niż troje dzieci z orzeczeniem. 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 116



  

117 

Opiekun dowozu dzieci z niepełnosprawnościami będzie posiadał: przeszkolenie w zakresie przepisów BHP, ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy,  

podstawową wiedzę dotyczącą niepełnosprawności i specjalnych potrzeb dzieci, nad którymi będzie sprawował opiekę. 

Kierowcy i opiekunowie będą na bieżąco weryfikować swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział raz do roku w spotkaniach szkoleniowych i informacyjnych. 

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności) 

Szkoła nie organizuje obecnie dowozu dzieci do placówki.  

W każdym dowozie organizowanym przez gminę, oprócz kierowcy uczestniczy opiekun.  

Opiekun spełnia wszystkie wymagania, tj. ma ukończony kurs pierwszej pomocy i jest przeszkolony w zakresie przepisów BHP oraz zasad organizacji 

dowozów i swoich obowiązków. 

Kierowca posiada: prawo jazdy kategorii uprawniającej go do prowadzenia pojazdu,  aktualne zaświadczenie o dopuszczeniu do wykonywania zawodu 

kierowcy, wydane przez uprawnionego lekarza do badania kierowców,  przeszkolenie w zakresie przepisów BHP,  ukończony kurs udzielania pierwszej 

pomocy. 

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: 

 wskaźniki 

 rezultaty 

Nie dotyczy 

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji 

Nie dotyczy 

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

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. 

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS. 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 117



  

118 

 

Id: F5DEA65E-DB9A-4E37-86CD-F34601B3B6E6. Podpisany Strona 118




