
 
Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 245/ZSP14/2020 

Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami 

(uczniów, kadry dydaktycznej i administracyjnej, osób z otoczenia, np. 

rodziców) w budynku/budynkach  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 we Wrocławiu  

niedostępnych z uwagi na występujące 

bariery architektoniczne 

§ 1 Wstęp 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14, zwany dalej „Szkołą", zapewnia obsługę osób 

ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawnościami) zgodnie z Ustawą  z dnia 19 lipca 2019r. 

(Dz.U. 2019 poz. 1696). 

Za osobę ze specjalnymi potrzebami uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub 

umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról 

społecznych. 

2. Procedura określa sposób postępowania pracowników Szkoły w stosunku do osób z 

niepełnosprawnościami. 

§ 2 

Udogodnienia architektoniczne 

1. Zespół posiada dwa wejścia dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami: od 

strony ulicy Częstochowskiej i Bocheńskiej. W części budynku (od strony ul. 

Częstochowskiej) ze względu na bariery architektoniczne udostępniono jedynie 

pomieszczenia na parterze. Nowa część budynku (wejście od strony ul. Bocheńskiej) 

zapewnia dostępność pomieszczeń na parterze i piętrze budynku (winda dla 

niepełnosprawnych). 

2. Przy wejściach, o których mowa w ust. 1, znajdują się dzwonki, którymi osoba 

ze specjalnymi potrzebami (np. rodzic ucznia szkoły) powiadamia pracownika Zespołu 

o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela osobie pomocy w 

załatwieniu sprawy. 

3. Obsługa osób z problemami w poruszaniu się (w tym osób z niepełnosprawnościami) 

odbywa się na parterze budynku, w sekretariacie Zespołu. Jest to pomieszczenie 

usytuowane na parterze budynku zapewniające swobodny dostęp oraz poufność. 
 

4. Osoba ze specjalnymi potrzebami, mająca potrzebę załatwienia spraw 

w zakresie działalności zespołu, powinna co najmniej 3 dni wcześniej 
 



zgłosić taką potrzebę w telefonicznie lub mailowo.  

5. W uzgodnionym terminie, po przybyciu do placówki jest odprowadzana 

do sekretariatu Zespołu przy wsparciu pracowników obsługi. 

6. Pracownik sekretariatu, znajdującego się na parterze budynku (pokój nr 8), informują 

z wyprzedzeniem pracowników obsługi o wizycie osoby ze specjalnymi potrzebami 

(np. konsultacja rodzica z nauczycielem). 

7. Na terenie placówki zapewniono również dostosowane toalety (naprzeciwko 

sekretariatu szkoły oraz na parterze przy wejściu od strony ul. Bocheńskiej). Od 

strony ulicy Częstochowskiej wyznaczono miejsca parkingowe dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. 

§ 3 

Etapy obsługi osób z niepełnosprawnościami 

Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc od pracowników Szkoły. 

1. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik, po 

odebraniu informacji  mailowo lub telefonicznie, przeprowadza wstępną 

rozmowę z klientem. 

2. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik, o którym mowa w ust. 1, informuje 

pracownika Szkoły właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy (np. rodzic 

konsultujący się z nauczycielem) o konieczności obsłużenia osoby 

z niepełnosprawnością bez zbędnej zwłoki. 

3. Wyznacza się pracowników obsługi na osoby, które udzielają osobie ze specjalnymi 

potrzebami pomocy w dotarciu do miejsca obsługi – Sekretariatu Zespołu. Jeżeli osoba 

z niepełnosprawnością nie ma możliwości dotarcia do sekretariatu placówki, pracownik 

właściwy ze względu na charakter załatwianej sprawy realizuje ją w innym dogodnym dla 

klienta miejscu na terenie budynku, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu 

budynku Szkoły. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Szkoły, mając na uwadze zapisy 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest okazać osobie z 

niepełnosprawnością wszelką pomoc. 

Informacje o placówce (schemat pomieszczeń) zostały umieszczone na stronie internetowej Zespołu 

oraz przy wejściach do budynku. 

Szkoła zapewnia dostęp dla osób z psami asystującymi. 

 


