
 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami dla Zespołu Szkół Nr 2  

im. Prymasa Tysiąclecia w Markach na lata 2022 - 2025 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) ustala 

się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Data opracowania/przyjęcia planu: 10.11.2021r. 

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy:  

Budynek przy ul. Wczasowej 5 w Markach  

 

 

Dostępność architektoniczna 

Diagnoza - audyt architektoniczny w ramach samooceny 

Lp. Zalecenia do wdrożenia 

1. Analiza możliwości zorganizowania przestrzeni w budynku, celem 

zapewnienia miejsca wyciszenia tzw. „cichy pokój”  

2. Wyciszenie drzwi do pomieszczenia, które będzie przeznaczone na tzw. 

„cichy pokój” 

3. Zakup puf do wyposażenie tzw. „Cichego pokoju” 

4. Montaż alarmu w toalecie dla osoby z niepełnosprawnością  

5. Zakup tabliczek z oznaczeniem toalety i tzw. „cichego pokoju” 

6. Oznaczenie drogi ewakuacyjnej dla osób z niepełnosprawnością 

7. Analiza możliwości montażu windy oraz pozyskania funduszy zewnętrznych 

na ten cel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Harmonogram wykonania zaleceń 
 

Element zalecenia Czas realizacji Niezbędne 

działania 

Punkty 

kontroli 

postępów 

prac 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Koszt 

Analiza możliwości 

zorganizowania 

przestrzeni w budynku, 

celem zapewnienia 

miejsca wyciszenia tzw. 

„cichy pokój”  

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

Wyciszenie drzwi do 

pomieszczenia, które 

będzie przeznaczone na 

tzw. „cichy pokój” 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

1.000,00 

Zakup puf do wyposażenia 

tzw. „Cichego pokoju” 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

2.000,00 

Montaż alarmu w toalecie 

dla osoby z 

niepełnosprawnością 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

2.000,00 

Zakup tabliczek z 

oznaczeniem toalety i tzw. 

„cichego pokoju” 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

800,00 

Oznaczenie drogi 

ewakuacyjnej dla osób 

słabowidzących 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

1.000,00 

Analiza możliwości 

montażu windy oraz 

pozyskania funduszy 

zewnętrznych na ten cel 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

300.000,00  

 



 

 

Dostępność cyfrowa 

Diagnoza - audyt strony internetowej 

Lp. Zalecenia do wdrożenia 

1 Aktualizacja strony internetowej pod kontem bieżących przepisów  

 
Harmonogram wykonania zaleceń 
 

Element zalecenia Czas 

realizacji 

Niezbędne 

działania 

Punkty 

kontroli 

postępów 

prac 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Koszt 

Aktualizacja strony 

internetowej pod 

kontem bieżących 

przepisów 

2022-2025r.   

 ZS2 Marki 

w ramach 

umowy 

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

Diagnoza – audyt w formie samooceny 

Lp. Zalecenia do wdrożenia 

1 Zakup telefonu komórkowego z przeznaczeniem do kontaktu z tłumaczem 
migowym 

2 Szkolenie pracowników w ramach poprawy dostępności 

3 Analiza i wycena montażu mapy tyflograficznej  

 

Harmonogram wykonania zaleceń 

Element zalecenia Czas 

realizacji 

Niezbędne 

działania 

Punkty 

kontroli 

postępów 

prac 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Koszt 



 

Zakup telefonu 

komórkowego z 

przeznaczeniem do 

kontaktu z tłumaczem 

migowym 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

1.000,00 

Szkolenie pracowników 

w ramach poprawy 

dostępności 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

800,00 

Analiza i wycena 

montażu mapy 

tyflograficznej 

2022-2025r.   

 ZS2 Marki 

 

15.000,00 

 

Dostępność procedur 

Diagnoza – audyt w formie samooceny 

Lp. Zalecenia do wdrożenia 

1 Audyt procedur ze szczególnym uwzględnieniem przeglądów okresowych 

budynków 

2 Szkolenia pracowników z obowiązujących procedur 

3 Próbne alarmy 

4 Analiza dokumentów pod kątem dostępności 

5 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 

 
Harmonogram wykonania zaleceń 
 

Element zalecenia Czas 

realizacji 

Niezbędne 

działania 

Punkty 

kontroli 

postępów 

prac 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Koszt 

Audyt procedur ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

przeglądów 

okresowych 

budynków 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

w ramach umów 



 

Szkolenia 

pracowników z 

obowiązujących 

procedur 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

we własnym 

zakresie lub 

firma zewnętrzna 

Próbne alarmy 2022-2025r.  ZS2 Marki w ramach 

umowy BHP 

Analiza 

dokumentów pod 

kątem 

dostępności 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

 

we własnym 

zakresie 

Szkolenie z 

zakresu pierwszej 

pomocy 

2022-2025r.   

ZS2 Marki 

 

ok.3.000,00 zł  

(szkolenie co 2 

lata) 

 

 


