
Plan działania dla Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda
Twardowskiego  w Gostyninie  na rzecz poprawy zapewniania dostępności

osobom  ze szczególnymi potrzebami, na lata 2020 – 2024

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 2019 r.  poz.  1696, z późn. zm.) ustala się plan
działania  na  rzecz  poprawy  zapewnienia  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  dla
Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego  w Gostyninie.
Budynek Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie, 
09-500 Gostynin, ul. Gen. J. Bema 23.

Lp. Zakres działalności
Realizujący

zadania
wynikające

z art. 6
ustawy

Sposób realizacji Termin

1. Analiza stanu 
zapewnienia 
dostępności  
architektonicznej 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami przez 
Miejską Szkołę 
Muzyczną I stopnia 
im. Romualda 
Twardowskiego 
w Gostyninie oraz 
planowane działania 
w zakresie poprawy 
realizacji zadań 
w zakresie 
dostępności w latach 
2020 - 2024

Dyrektor
Szkoły

Podjęcie praktycznych działań w 
obszarze architektonicznym 
umożliwiających zapewnienie 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami:
Dostęp do siedziby budynku:
Przystosowanie wejścia głównego do 
budynku szkoły, do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością ruchową – poprzez 
połączenie chodnika z pochylnią oraz 
zabezpieczenie schodów w poręcze, 
oklejenie schodów taśmą antypoślizgo-
wą.

Rozwiązania alternatywne:

Osoba ze szczególnymi potrzebami 
może zgłosić chęć pomocy drogą 
telefoniczną, pod numerem telefonu: 
24 2360235 lub  elektroniczną na adres 
e-mail: miejska.gostynin@interia.pl.
Pracownik szkoły oferuje pomoc osobie
ze szczególnymi potrzebami w 
doprowadzeniu, w zależności od 
zgłoszonych potrzeb. Ponadto 
pracownicy Miejskiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Romualda 
Twardowskiego w Gostyninie dołożą 
wszelkich starań, aby w sposób należyty
zadbać o komfort, dyskrecję i poczucie 
bycia szanowanym osób ze 
szczególnymi potrzebami.

W miarę 
możliwości 
jak 
najszybciej, 
nie później 
niż do 2024 
roku

2. Analiza stanu 
zapewnienia  
dostępności cyfrowej 
osobom ze 
szczególnymi 

Bogusława
Grzybowska

Podjęcie praktycznych działań w 
obszarze  cyfrowym umożliwiających 
zapewnienie dostępności  osobom ze 
szczególnymi potrzebami:
1. Strona internetowa Miejskiej Szkoły 

Wymienione 
wyżej 

mailto:miejska.gostynin@interia.pl


potrzebami przez 
Miejską Szkołę 
Muzyczną I stopnia 
im. Romualda 
Twardowskiego 
w Gostyninie oraz 
planowane działania 
w zakresie poprawy   
realizacji zadań 
w zakresie 
dostępności w latach 
2020 - 2024

Muzycznej I stopnia im. Romualda 
Twardowskiego w Gostyninie jest czę-
ściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwiet-
nia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych z powodu nie-
zgodności lub wyłączeń. Wszystkie wy-
łączenia na stronie internetowej szkoły 
www.msmgostynin.pl, będą w miarę 
możliwości systematycznie usuwane, 
przewidziany termin zakończenia prac 
nad poprawieniem dostępności strony to
2021 – 09 – 05.

Do chwili obecnej zostały zrealizowane 
pewne działania nad dostępnością 
strony, które dotyczą następujących 
kwestii:
- opis alternatywny zdjęć – problem ten 
jest systematycznie rozwiązywany, nowe
zdjęcia posiadają już alternatywne 
opisy, starsze są sukcesywnie 
uzupełniane,
- napisy dla osób głuchych – ze względu
na specyfikę szkoły artystycznej – 
muzycznej, opublikowane na stronie 
filmy, zwłaszcza w zakładce „Nasze 
instrumenty”, prezentują tylko muzykę, 
bez tekstów mówionych, które 
wymagałyby wersji pisanej,
- dokumenty zamieszczane na stronie - 
strona zawiera dokumenty pdf, które są 
skanami dokumentów drukowanych – 
najczęściej są to teksty gotowe, 
nadesłane jako  .pdf – materiały 
nutowe, ćwiczenia dla uczniów, lub  
tabele czy dokumenty, które muszą 
otwierać się  w jednakowej formie  dla 
wszystkich uczniów – spełniają przez to 
wymagania nauczania na odległość,
- tłumaczenie strony na obce języki - 
strona wyświetlana jest tylko w języku 
polskim, brak możliwości zmiany 
języka – strona przeznaczona jest  dla 
osób  zainteresowanych nauką w 
Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia 
im. Romualda Twardowskiego 
w Gostyninie, wszyscy są 
polskojęzyczni. W razie potrzeby 
dołożymy starań, aby zainteresowane 
osoby obcojęzyczne uzyskały stosowną 
pomoc.

wyłączenia 
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2. Uzupełnienie Biuletynu Informacji 
Publicznej zamieszczanego na stronie 
internetowej Szkoły www.msmgosty-
nin.pl. Ponadto należy zadbać o to, aby 
zamieszczane na stronie www.msmgo-
stynin.pl informacje pisane były w tek-
ście łatwym do czytania.

Rozwiązania alternatywne:

Na chwilę obecną Miejska Szkoła 
Muzyczna I stopnia im. Romualda 
Twardowskiego w Gostyninie zapewnia
dostęp alternatywny polegający w 
szczególności na zapewnieniu  osobie 
ze szczególnymi potrzebami możliwości
kontaktu telefonicznego, 
korespondencyjnego, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 
lub przez odczytanie niedostępnego  
cyfrowo  dokumentu, opisanie 
zawartości filmu lub w inny dogodny 
sposób  wskazany przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami we wniosku.

3. Analiza stanu 
zapewnienia 
dostępności 
informacyjno-
komunikacyjnej 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami przez 
Miejską Szkołę 
Muzyczną I stopnia 
im. Romualda 
Twardowskiego w  
Gostyninie w zakresie
poprawy  realizacji 
zadań w zakresie 
dostępności w latach 
2020 - 2024

Bogusława
Grzybowska

Podjęcie praktycznych działań w 
obszarze informacyjno-
komunikacyjnym umożliwiających 
zapewnienie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, poprzez:
Komunikacja wizualna w budynku:
1. Oznakowanie wewnętrzne pomiesz-
czeń – wywieszenie w wejściu głów-
nym do szkoły informacji na temat roz-
kładu pomieszczeń, w druku powięk-
szonym  dla osób  niewidomych  i słabo
widzących.
2. Umieszczenie na drzwiach głównych 
budynku szkoły informacji o możliwo-
ści korzystania z psa asystującego.
3. Zamieszczenie informacji  o możli-
wości ewakuacji osób ze szczególnymi 
potrzebami.
4. Wydzielenie części powierzchni se-
kretariatu  do obsługi  osób ze szczegól-
nymi potrzebami.

Rozwiązania alternatywne:

Osoby ze szczególnymi potrzebami 
załatwiający sprawę w Miejskiej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Romualda 
Twardowskiego w Gostyninie mogą 
kontaktować się z pracownikami we 

Wrzesień 
2023 r.
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wskazanej przez siebie  formie takiej, 
jak np. za pomocą wiadomości  e-mail, 
pisząc na kartce lub ukazując treść 
dokumentu na urządzeniu 
elektronicznym.
Pracownicy Miejskiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Romualda 
Twardowskiego w Gostyninie dołożą 
wszelkich starań, aby w sposób należyty
zadbać o komfort, dyskrecję i poczucie 
bycia szanowanym osób ze 
szczególnymi potrzebami.


