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średnim i zaawansowanym (min. 20 stron A4 czcionką 12)- nie później niż 30.04.2020 i Formularza do
inwentaryzacji dostępności przygotowanego na potrzeby przeprowadzenia audytów w obszarze dostępności
architektonicznej oraz wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych na poziomie podstawowym, średnim i
zaawansowanym (min. 30 stron A4 czcionką 12) - nie później niż 30.06.2020.
W związku z powyższym zwracamy się do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie kosztów opracowania
ekspertyzy zgodnie z powyższą specyfikacją, wypełnienie formularza cenowego (załącznik nr 1) oraz odesłanie
go w terminie do dnia 09.03.2020r. na adres: pg@dostepnaszkola.net

Charakterystyka ogólna Modelu Dostępnej Szkoły
Model jest zgodny ze wstępnymi rekomendacjami projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji
włączającej w Polsce" (Program Wspierania Reform Strukturalnych, MEN), założeniami dla modelu
funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej (POWER 2.10) oraz „Standardami
dostępności dla polityki spójności 2014-2020". Zgodność modelu ze „Standardami dostępności dla polityki
spójności 2014-2020" na poziomie podstawowym wynika z interpretacji otrzymanej z IOK informacji na temat
konieczności jego stosowania, jednakże ze względu na kosztowność części rozwiązań (np. dostępne place
zabaw, wyposażanie sal gimnastycznych w pętle indukcyjne itp.)
Wnioskodawca zakłada, iż uzgodnienie konkretnych dostosowań na poszczególnych poziomach dojrzałości w
obszarze dostępności architektonicznej winno być przedmiotem prac partnerstw tworzących ostateczny model.
Przy tworzeniu modelu zostaną wykorzystane wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli „Wspieranie
kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami", publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji, "Wytyczne"
oraz wnioski z działalności monitoringowej, doradczej i rzeczniczej, realizowanej przez FIRR w ramach projektu
„Pomoc dla rodziców" (POKL 1.5, środki własne FIRR - 6000+ porad i interwencji w obszarze tematycznym
projektu), monitoringów wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON), realizowanych
przez FIRR oraz SML w ramach projektów POWER 2.6. oraz wnioski z audytów wykonanych przez Centrum
Projektowania Uniwersalnego PG i opracowanych Standardów Dostępności dla przestrzeni publicznych i
budynków.
Model dostępnej szkoły oparty będzie na podejściu holistycznym, wykorzystującym rozproszone dotąd
instrumenty wsparcia w celu łączenia rozwiązań architektonicznych, świadomościowych i organizacyjnych, przy
jednoczesnym uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb i możliwości placówek.
Model zorientowany będzie na zapewnienie efektywnego pobierania edukacji w szkole przez każde dziecko,
również to ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), wynikającymi m.in. z niepełnosprawności,
uzdolnień,
choroby
czy
trudności
adaptacyjnych
zgodnie
z przepisami polskiego prawa oraz postanowieniami KPON.
Niepełnosprawność będzie w modelu rozumiana zgodnie z definicją zawartą w Konwencji ONZ, która jest
znacznie szersza od definicji zapisanej zarówno w prawie oświatowym, jak i Ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Model zakładać będzie, że szkoła, która osiąga poszczególne poziomy dojrzałości, jest gotowa do przyjęcia
każdego dziecka, elastycznie reaguje na potrzeby i wprowadza racjonalne dostosowania, kiedy są one
konieczne, co ma pozytywny wpływ na społeczność lokalną, a w szczególności na tych mieszkańców, którzy
czasowo lub trwale doświadczają ograniczeń wynikających z niepełnosprawności swojej lub członka rodziny.
Dostosowania wprowadzone w odpowiedzi na potrzeby konkretnego ucznia czy uczniów służą całej
społeczności lokalnej - szkoła to nie tylko miejsce nauki dzieci i pracy nauczycieli oraz personelu pomocniczego.
Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych wpływa pozytywnie na wszystkich uczniów, pracowników
placówki, którzy podnoszą kwalifikacje, ale też na rodziny, szczególnie dzieci ze SPE. Rodzice tych dzieci nie są
ograniczani w aktywności zawodowej, np. poprzez konieczność zapewnienia opieki i wsparcia poza szkołą.
Jednocześnie ma pozytywny odbiór wśród społeczności lokalnej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami
„Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"
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