
15. Postęp rzeczowy realizacji przedsięwzięcia:

Zadania z aktualnego                                                                   

Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

stanowiącego załącznik do                                                                          

Umowy o powierzenie grantu 

Stan realizacji przedsięwzięcia - zwięzły opis                                                                                                                                                                                                                                                                      

(z wyszczególnieniem zawartych umów / obiektów lub elementów odrębnego odbioru i rozliczenia itp.) 
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Zadanie 1.1.3.                                                                                                   

Poprawa dostępności szatni.

Działanie 1 - w trakcie realizacji. Zostało wydzielone miejsce na szatnie dla osób z niepełnosprawnościami.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Działanie 2 - w trakcie realizacji. Przygotowywane jest miejsce przechowywania sprzętu rehabilitacyjnego. 

Zadanie 1.1.4.                                                                                                 

Poprawa komunikacji poziomej.

Działanie 1 - zostało zrealizowane tj. usunięto ze strefy ruchu ławki, itp.                                                                                                                                                                                                    Działanie 2 - w 

trakcie realizacji. Zakupiona została maszyna czyszcząca do posadzek, która pozwoli usunąć warstwy powłoki, a następnie położyć powłoki matujące.                                                      Działanie 3 - j.w.                                                                                                                          

Zadanie 1.1.9.                                                                                                          

Poprawa dostępności stołówki szkolnej.

Działanie 4 - zapewniona została przestrzeń manewrowa w miejscach strategicznych.                                                                                                                                                                           Działanie 5 - 

zakupiono 80 sztuk krzeseł w kolorze kontrastujących z barwą płaszczyzn pioniowych. 

Zadanie 1.1.11.                                                                                                          

Poprawa dostępności biblioteki szkolnej. 

Działanie 1 - w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                               Działanie 2 - zostało 

zrealizowane, dokonano rearanżacji pomieszczenia zgodnie z modelem MDS.                                                                                               



Zadanie 2.1.5.                               Poprawa 

dostępności komunikacji pionowej. 

Działanie 1 - zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw 

wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia.                                                                                   Działanie 4 - w trakcie realizacji. Została 

zawarta umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu dżwigu osobowego. 

Zadanie 2.1.6.                                                                                                          

Poprawa dostępności sal lekcyjnych.

Działanie 3 - zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw 

wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia.                                                                                                                                                                         

Działanie 4 - j.w.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Działanie 9 - w 

trakcie realizacji. Dokonywana jest bieżąca aranżacja sal zgodnie z potrzebami użytkowników.                                                                            

Zadanie 2.1.10.                                                                                                          

Poprawa dostępności biblioteki. 

Działanie 1 - oznakowanie pomieszczenia w sposób zgodny z modelem MDS zostanie wykonane w planowanym okresie.                                                                                                                     Działanie 2 - w 

trakcie realizacji, dokonywane są działania zmierzające do zapewnienia dostępu do regałów książkowych wszystkim użytkownikom. Zadanie zostanie wykonane w planowanym okresie. 

Zadanie 1.2.3.                                                                                                          

Poprawa dostępności świetlicy. 

Działanie 2 - w trakcie realizacji. Zakupiono do świetlicy materiały i pomoce służące prawdiłowej realizacji zajęć, tj. farby, kredki, nożyczki, kolorowanki, gry, brokaty, bloki rysunkowe, długopisy, mazaki itp. 



Zadanie 1.2.6.                                                                                                          

Poprawa dostępności gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej. 

Działanie 1 - w trakcie realizacji. W przygotowaniu jest pomieszczenie spełniające funkcje gabinetu tz. malowane są ściany, montowana umywalka, odnawiana szafa przeszklona.                                                                         

Działanie 2 - zadanie zostało zrealizowane. Zakupino pulsometry, ciśnieniomierze, wagę analityczną, wagę ze wzrostomierzem, leżankę medyczną, tablicę optyczną, termometry. 

Zadanie 1.2.9.                                                                                                        

Dostosowanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i ewakuacji. 

Działanie 1 - w trakcie realizacji. Została zawarta umowa na dokonianie aktualizacji instrukcji ppoż i ewakuacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.                                                         

Zadanie 2.2.1.                                                                                                          

Poprawa wyposażenia sal lekcyjnych. 

Działanie 1 -  zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw 

wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia.                                                                                          Działanie 7 - j.w. 

Zadanie 2.2.5.                                                                                                          

Poprawa dostępności biblioteki szkolnej. 

Działanie 1 - jest realizowane. Rodzice na zebraniach ogólnych, klasowych oraz za pomocą e-dziennika informowani są o możliwości korzystania z zasobów szkolnej biblioteki.                                            



Zadanie 2.2.8.                                                                                                          

Zorganiozwanie i wdrożenie przestrzeni 

wyciszenia. 

Działanie 1 -  zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw 

wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia.                                                                                

Zadanie 1.3.1.                      Rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych.                                                                                                         

Działanie 1 - zostanie wykonane w planowanym terminie, tj. w grudniu 2021 r. 


