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PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ PoPRA\ryY ZAPEWNIE|{IA DoSTĘPNoŚcr
OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W INOWROCŁAWIU

31

Na podstawie aft. I4 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca ż019 r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. ż0I9 poz. 1696 z poźn. zm.), ustala się plan działaniana
rzecz p opr aW zapewn ienia do stępn o ścio so bom ze szcze gólnymi potrzebam i.

Lp

zakręs działania
z

Realizujący
zadania
wynikające
aft.. 6

Termin

Sposób realizacli

ustawy

Powołanie Koordynatora do
spraw dostępności osobom ze
szcze gólnymi potrzebami

2.

Skierowanie koordynatora ds.

UdziŃ koordynatora
w szkoleniu on-line

i

Dostosowanie stron
internetowych placówki
1

wrvw.ckzino.pl oraz
http://bip.ckp irro,p1

w zakresie dostępności

cyfrowej

Dyrektor

natury arch itekton icznej.
cyfrowej czy informacyj no-

osoba

wyznaczona do
obsługi

informa§cznej
placówki

i.

do standardów
dostępności WCAG.

kwartŃ2021

Umieszczenie deklaracji
dostępności na stronach
internetowvch olacówki.

op

inii

i sugestii przezosoby ze
Koordynator

szczegó l llym i potrzebam i.

analtza przekazanych
uwag pod kątem
dostosowania placówki
dla osób ze szczegóInymi
notrzebami.
Działania mające na celu
ułatwienie dostępu
arclritektoni cznego,

cyfrowego
i inforrnacyjnokomunikacyjnego.
Zapewnielli osobie ze

Wspieranie osób ze
szczegóInymi potrzebami
cyfrowej i informacyj nokomunikacyjnej.

szczególnymi potrzebam
Dostosowanie stron
internetowych placówki

zg}aszania uwag,

kontaktów z placówką

dostępno ściarchitektoni cznej,

l kwartał 2021

Umieszczenie na BIP
informacji o mozliwości

komunikacyjnej z jakimi
zmagająsię podczas

5.

z zakresu ustawy z dnia
19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu
dostępności osobom ze

Przyjmowanie uwag, opinii
i sugestii od osób ze
szczególnymi potrzebami
dotyczących problemów
4.

ż020 r.

dostępności na szkolenie
specjalistyczne z zakresu
dostępności architekton cznej,

cyfrowej
i informacyjnokomunikacyinei.

1

do 30 września

Dyrektor

Koordynator

szczególnym i potrzebaln i
wsparcia innej osoby lub
wsparcia technicznego
(zapewnienie kontaktu

telefonicznego,
korespon d en cyjnego, za
pomocą środków

komunikacji
elektronicznei)

Realizac.ja
w całym okresie

działania
koordynatora

Realizacja
w całym okresie
działania
koordynatora

Lp

zakres działania

Realizujący
zadania
wynikające
z, art.

komunikacyj nej placówki
w zakresie przygotowania
rapoftu o stanie zapewnienia
dostępności przedmiotu

Przeprowad zenie analizy
stanu dostępności

Koordynator

-l.

8.

dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
Sporządzenie raportu o stanie
zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami, zgodnie z art, I1
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewn ieniu dostępności
osobom ze szczególnymi
ootrzebami

Koordynator

9.

komun ikacyj nej placówki

IkwartŃżOż1

rapoftu o stanie
zapewnienia dostępności
przedm iotu publicznego
Uzyskanie danych
zbiorczych do raporlu.
Przygotowanie raportu na
podstawie uzyskanych

marzec2021 r.

informacii.

koordvnator

przękazanie

Pierwszy rapoń

sporządzonego raportrr do

202l

Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej,
podanie jego treści do
publicznej wiadomości na
stronie podmiotowej BIP
Dokonywanie doraźnych
przeglądów stanu
zapewnienia dostępności.

Monitorowanie dziŃań
w zakresie dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami

architektonicznej,
cyfrowej oraz
informacyjno-

w zakresie przygotowania

publicznego
Przygotowanie raportu o
stanie zapewnienia

Termin

6 ustawv

Analiza stanu do stępności
architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno6.

Sposób realizacji

koordvnator

reagowanie na skargi,
p

rze

d

staw

i

a

ni e

zapewniających

ro

zw i ązań

do 31 marca
r.

Kole.jne
w terminach

przewidzianych
w ustawie

Realizacja
w caĘm okresie
działania
koordynatora

dostępnośćosobom ze

szczesólnvmi potrzebami

Akceptirję:
koordypątor ds. dostępnosc
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