
Zarządzenie Nr 6 / 2021

Dyrektora ZSZ Nr 3

w Starachowicach 

z dnia 10 lutego 2021r.

w sprawie: wyznaczenia Koordynatora i Zespołu do spraw dostępności osobom                      
                    ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie art. 68 Ustawa Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r poz. 910 z późn. zm.)            
oraz art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom            
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), 

zarządzam co następuje: 

§ 1

Powołuję Zespół Zadaniowy zwany dalej Zespołem ds. dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami:

Koordynator Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Ewa Wojciechowska – Społeczny Inspektor Pracy w ZSZ nr 3

Członkowie: 

Radosław Derlatka – nauczyciel 

 Beata Cichońska – nauczyciel

Marzena Malicka – pedagog

Małgorzata Adamus – sekretarz szkoły

Marek Siwiec – st. woźny

§ 2

Pracę Zespołu organizuje Koordynator Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami

§ 3 

Do zadań zespołu należy:

1. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 
    dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ZSZ nr 3 w Starachowicach
2. Analiza stanu obiektu szkolnego pod względem dostosowania do potrzeb osób                     
    ze   szczególnymi potrzebami- (dostępność architektoniczna, informacyjno –    
    komunikacyjna),                    
    z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów ze szkołą.
3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez ZSZ nr 3 w Starachowicach w zakresie 
    zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,



4. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu,
5. Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi  
    potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19  lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności  
    osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U.  2019r. poz. 1696 ze zm.)
6. Przekazanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    do Wydziału Organizacji w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2021r. i podlega ogłoszeniu drogą 
elektroniczną oraz w Księdze Zarządzeń.

                                                                                               

                                                                                                            Dyrektora ZSZ Nr 3

                                                                                                      Dorota Lenart


