ZARZĄDZENIE NR ~J
-/2020

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURA TORA OŚWIATY
W KIELCACH
z dnia ~ maja 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw

dostępności

Na podstawie art. 14 ust. l ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.),
Ministra Edukacji Narodowej
oświaty

dostępności

osobom

l ust. 4 rozporządzenia

z dnia 29 grudn ia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów

oraz zasad tworzenia ich delegatur (t.j. Dz .U. 2014, poz. 973 ze zm.) oraz§ 6 ust. 1 i 3

Regulaminu Kuratorium Oświaty w Kielcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia ŚKO nr
3 57/2019 z dnia 16 września 20 l 9r. w spraw ie ustalenia regulaminu
Kuratorium

Oświaty

w Kielcach

zarządzam,

co

orga nizac yjnego

następuje:

§1
1. Wyznaczam

Panią Adriannę Czarnecką

-

specjalistę

w Kuratorium

Oświaty

w Kielcach

do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności, dalej zwanego „Koordynatorem".
2. Zobowiązuję Koordynatora do zapevm ienia w Kuratorium Oświaty w Kielcach dostępności

osobo m o szczególnych potrzebach, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu

dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz .U. z 2019 r., poz. 1696 ze

zm.).
§2
Koordynatorowi zapewnia

się środki n iezbędne

do wykonywania przez niego

zadań .

§3
Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu osobie wyznaczonej
do pełnienia w Kuratorium Oświaty w K ielcach funkcji Koordynatora.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 14 ust. l ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm .) każdy organ władzy publicznej,
w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony
prawa oraz sądy i tryb1mały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora
do spraw dostępności. Jednocześnie w myśl ait. 59 tej ustawy Koordynatorzy do spraw
dostępności, o których mowa w a1t. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września
2020 r.
W celu realizacji powyższych przepisów oraz dla zapewmema dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami konieczne stało się zatem powołanie dla Kuratorium Oświaty
w Kielcach Koordynatora dostępności.

