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Zespól Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,05-506 Lesznowola

plan działania

Dostępność architektoniczna

Diagnoza- audyt w formie samooceny wykonany przez koordynatora ds. dostępności ZSP
Lesznowola.

Harmonogram wykonania zaleceń

Lp. zalecenia do wdrożenia
1 Oznaczeńe pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych i wewnętrznych

taśmą z kontrastem.
2 oznakowanie drnvi weiściowych do budynków żóhymi taśmami.
1
J oznakowanie drzwi sal lekcyi nych kontrastowłmi tabliczkami.
4 Przygotowanie wypukłej mapy obiektu (§lfomapy lub Braille'a) wewnątrz lub na

zewrrąttz budynku.
) Rozszerzenie systemu sygnalizacii pożarowe| na starei części budynku.
6 Montaz mobilnych platform schodowych (wejście nr 1 do sekretariatu, wejście 3

szatniana łączrriku otazna 1 p. łącznik między starą częścią a nową szkoły).
7 Analizamożliwości architektonicznych montażu windy zevłnętrznej od poziomu -1

do +2.

8 oznaczęnie faktwowe przy weiściu nr 4. 5 przed przeiściem dla pieszvch,
9 Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększaj ącą oraz ramkę do

oodoisów.
i0 umieszczenie informacii z numeracią pięter i rozmieszczenia pomięszczęn.
11 pomalować odpowiednio do wymosów mieisca postoiowe dla inwalidów.
12 Analtzamożliwości zakupu pętli indukcvinei i pozyskanie środków na ten cel.

Element
zlecenia

Czas
realŁacii

Niezbędne
działania

Podmiot
odpowiedzialny

Koszt

oznaczenie
pierwszego i
ostatniego
stopnia
schodów
zewuętrznyclti
wewnętrznych

Do końca
sierpnia 202l
roku

Działania we
własnym
zakresie

Koordynator ds,
dostępności
wyznaczony w
ZSP
Lesznowola,

Działania we
własnym zakresie



taśmąz
kontrastem.
oznakowanie
drzwi
wejściowych do
hrlr{rznlłńrrr

żółt},mi
taśmami.

Do końca
sierpnia 2021
roku

Firma
zevłnęttzna
zakup, montaz
własny

Koordynator ds.
dostępności
wyznaczony w
ZSP
Lesznowola

Zapytańe ofertowe
Ok 80 zł

oznakowanie
drzwi sal
lekcyjnych
kontrastowymi
tabliczkami.

Do końca
sierpnia 2021
roku

Firma
zewnętrzna
zakup, montaż
własny

Koordynator ds.
dostępności
wyznaczony w
ZSP
Lęsznowola

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie
wypukłej mapy
obiektu
(Ęlfomapy 1ń
Braille'a)
wewnątrz lub
nazevlnąttz
budvnku.

Do końca
2021rokll

Firma
zewnęttzna
zakup i montaż

-aadz;or
koordynator
ds. dostępności
ZSP
Lesznowola

Dyrektor ZSP
Lesznowolą
Koordynator ds.
dostępności

Wycena, zapytanie
ofertowe

Rozszerzenie
systemu
sygnalizacji
pożarowej na
starej części
budynku.

Do końca
ża2żro'ku

Firma
zevłnertrmta
zakłlp imontaż

Dyrektor ZSP
Lesznowolą
Koordynator ds.
dostępności

Wycena, zapytańe
ofertowe

Montaż
mobilnych
platform
schodowych
(wejście nr 1 do
sekretariafu,
wejście 3
szatniana
łącznikuoruz
na 1p. łączńk
między starą
częściąa nową
szkołil.

Do końca
2022roku

Firma
zev,łnęftzna
zakup i montaż

Dyrektor ZSP
Lesznowola,
Koordynator ds.
dostępności

Wyceną zryytańe
ofertowe
(kosź ak23 000 zł
zal sń.bęz
montażu) potrzeba
3 sń.

Analiza
możliwości
zakupu i
montażu windy
zewnętrzr:rej od
poziomu -1 do
*2 oraz
pozyskanie
środków
zewnetrznvch

Do końca
2023 roku

Wycena,
ptzetatg,
firma
zewnętrzna
zakup i montaż

Dyrektor ZSP
Lesznowola

Analiza
możliwości
architektonicznych,
wycena, zapytańe
^f^,f ^--_^UlęrLUwę, prLęLilrB

r



ozraczenie
fakturowe przy
wejściu nr 4,5
przed
przejściem dla
pieszych

Do końca
202I roku

Firma
zewnętrzna
zakup i montaż

Koordynator ds.
dostępności
ZSP
Lesznowolą
Dyrektor ZSP
Leszrtowola

Wyceną rapytańe
ofertowe

Wyposażenie
stanowiska w
sekretariacie w
lupę
powiększającą
oraz ramkę do
podpisów

Do końca
sierpnia 2021
roku

DzińaŃawę
własn;rm
zakresie

Koordynator ds.
dostępności
wyznaczony w
ZSP
Lesznowola

Ok 500 zł

umieszczenie
informacji z
numeracją
pĘter i
roztnieszczeńa
pomieszczeń.

Do końca
sierpnia 2021
roku

Dztńaniawę
własnyn
zakręsie

Koordynator ds.
dostępności
wyznaczony w
ZSP
Leszrowola,

Dzińaniawe
własnym zakresie

Pomalować
odpowiednio do
wymogów
miejsca
postojowe dla
inwalidów.

Do końca
2021 roku

Pismo do UG
Lesnrowola do
referatu dróg i
mostów.

Koordynator ds.
dostępności
wyznaczony w
ZSP
Lesznowola,
Dyrektor ZSP
Lesznowola

Zapytarie o
możliwośó
pomalowania

Analiza
możlirvości
zakupu pętli
indukcyjnej i
pozyskanie
środków na ten
cel

Do końca
2021 roku

Firma
zewnętrzra

Dyrektor ZSP
Lesznowola

W ramach
obovriązków
służbowych,
\i/ycena, zapytanie
ofertowe

Dostępność cyfrowa

Diagnoza- audyt samooceny wykorzyskny Węzkoordynatora ds. dostępności ZSP
Lesznowola.

Lp. zalecenia do wdrożenia
1 Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań wcAG 2.i
2 Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymaeń ETR.
3 Wprowadzenie zmian na stronie internetowei szkoły.
4 Analiza zdalnego dostępu online do usługi tłumaczaPolskieso Języka Migowego.
5 zapewnienie odpowiedniei nawieacii po stronie.
EtJ Dodanie na stronie informacii dot},czących postępowania w sytuacii kryzysowei.
7 Umieśció mapę serwisu



Harmonogram wykonania zaleceń

Element
za|ecenia

Czas realizacji Niezbędne
działania

Podmiot
odoowiedzialnv

Koszt

Dostosowanie
wc7vctkich
dokumentów
elektronicznych
do wymagań
WCAG 2.1.

Do końca
azerur; )O)1
roku

Firma
zewnętrzna -
nadzót
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Dyrektor ZSP
Lesznowolą
koordynator ds.
bezpieczeństwa
ZSP
Lesznowola

Wycena,
zapytańe
ofertowe

Dostosowanie
wszystkich
dokumentów
elektronicznych
do wymagań
ETR.

Do końca
czerwca202I
roku

Firma
zewnętrzna-
nadzor
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Dyrektor ZSP
Lesznowola,
koordynator ds.
bezpieczeństwa
ZSP
Lesznowola

Wyceną
zapytanie
ofertowe

Wprowadzenie
zmianna stronie
internetowej
szkoły.

Do końca
czerwca202I
roku

Firma
zewnęttzna-
nadzót
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Dyrektor ZSP
Lesznowola,
koordynator ds.
bezpieczeństwa
ZSP
Lesznowola

Wyceną
zapytarie
ofertowe

Analiza
zdalnego
dostępu online
do usługi
tłumacza
Polskiego
Języka
Migowego.

Dokońcażażl
roku

Firma
zewnętrzna-
nadzór
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Dyrektor ZSP
Lesznowola,
koordynator ds.
bezpieczeństwa
ZSP
Lesznowola

Wycena,
zapytanie
ofertowe

Zapewnienie
odpowiedniej
nawigacji po
stronie.

Do końca
czętwcaZażI
roku

Firma
zewnętrzna-
nadzór
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Dyrektor ZSP
Lesznowola,
koordynator ds.
bezpieczeństwa
ZSP
Lesznowola

Wycena,
zapytanie
ofertowe

Dodanie na
stronie
informacji
dotyczących
postępowania w
sy.tuacji
kryzysowei.

Do końca
czerwca202l
roku

Firma
zewnętrzna-
nadzór
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Dyrektor ZSP
Lesznowola,
koordynator ds.
bezpieczeństwa
ZSP
Lesznowola

Wycena,
zapytanie
ofertowe

Umieścić mapę
serwisu

Do końca
ezerwca2O2i
roku

Firma
zewnętrzrra -
nadzor
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Dyrektor ZSP
Leszrrow-ola,
koordynator ds.
bezpieczeństwa
ZSP
Lesznowola

Wycena,
zapytanie
ofertowe

Data aktualizacji: 02.03.20ż1 r.
Zgp. Dyrektora
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