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Wrocław, 13 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Dolnośląskiego Oddziału PZL
w roku 2014
Priorytety:
• dbałość o interesy grupy zawodowej z terenu Dolnego Śląska;
• rozwiązywanie problemów pracowniczych związanych z obowiązkami logopedy;
• comiesięczne spotkania Zarządu - załatwianie bieżących spraw, planowanie działań;
• informowanie członków Dolnośląskiego Oddziału PZL drogą elektroniczną o bieżących
sprawach (ciekawych szkoleniach, aktualnych rozporządzeniach, odpowiadanie na listy,
itp.).
Działania:
• Styczeń 2014 r. - informowanie drogą mailową pracodawców zatrudniających
logopedów o ilości członków OD PZL
• 13 stycznia 2014 r. - udział przedstawiciela OD PZL w zebraniu Zarządu Głównego PZL;
• 18 stycznia 2014 r. - zebranie zarządu OD PZL;
• Marzec 2014 r. - objęcie patronatem VII Ogólnopolskiego Konkursu LogopedycznoPlastycznego „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące
języki” organizowanego przez Przedszkole Integracyjne nr 51 w Opolu;
• 18 stycznia 2014 r. - wysłanie pisma do pani Joanny Czyżewskiej-Smereki w sprawie
archiwizacji danych za lata 2000-2008;
• 21 stycznia 2014 r oddelegowanie członka OD PZL pani Joanny Smereki do pracy nad
Regulaminem wybierania społecznego inspektora pracy w Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 9;
• 8 marca 2014 r. -Konferencja w Poznaniu;
• 8 marca 2014 r. – udział przedstawiciela OD PZL pani Joanny Klekowskiej w obradach
Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL;
• 14 i 20 marca 2014 r. - udział w posiedzeniu komisji Kuratorium Dolnośląskiego
opiniującej wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medalu
Komisji Edukacji Narodowej;

• 15 marca 2014 r. - Wrocław - walne zebranie członków OD PZL i uroczysty obiad
z okazji Europejskiego Dnia Logopedy;
• 21 marca 2014 r. - z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w ZPO nr 2 odbyły się
bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu;
• Kwiecień 2014 r. - opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych
zatrudniających logopedów;
• Kwiecień 2014 r - z okazji Światowego Tygodnia Autyzmu - reportaż w TV Wrocław;
• 28 kwietnia 2014 r. - współpraca z Wydziałem Edukacji Miasta Wrocławia - udział
w komisji konkursowej na wyłonienie dyrektora ZPO nr 2 we Wrocławiu;
• 8. maja 2014 r. - objęcie patronatem honorowym Konkursu Oratorskiego pod hasłem:
„I ty możesz zostać Demostenesem - dolnośląski uczeń mistrzem mowy polskiej”, który
odbył się w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu;
• 17.05.2014 zebranie zarządu OD PZL
• Czerwiec 2014 r. - współpraca OD PZL z organizacją pozarządową „Stowarzyszenie
Uśmiechu”- Dzień Dziecka w ZOO;
• Czerwiec 2014 r. - współpraca z Kuratorium Dolnośląskim - udział w posiedzeniu
komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej;
• 28 czerwca 2014 r. - zebranie członków OD PZL i szkolenia:
- „Trening słuchowy wsparciem terapii logopedycznej”;
- „Afazja a całościowe zaburzenia rozwoju”;
• Czerwiec 2014 r. - udział przedstawiciela OD PZL p. Joanny Klekowskiej w komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora PP-P w Oławie;
• 30 czerwca 2014 r. - pismo w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy
do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim;
• 19 września 2014 r. - ustosunkowanie się Zarządu OD PZL do projektu uchwały rady
powiatu w Oławie w sprawie ustalania regulaminów określających niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia
nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych powiatu oławskiego opiniowanie projektu;
• 25 września 2014 r.– zebranie zarządu OD PZL;
• 24-25 października 2014 r., Toruń - udział przedstawiciela OD PZL pani Joanny
Klekowskiej w konferencji i zebraniu Zarządu Głównego PZL oraz posiedzeniu Komisji
ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG PZL;
• 13 grudnia 2014 r. – zebranie Zarządu OD PZL i szkolenie:
- „Znaczenie antropologicznych podstaw w neuromotorycznej terapii rozwojowej na tle
koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa”;
• 19 grudnia 2014 r. - udział w Wigili organizacji pozarządowej „Stowarzyszenia
Uśmiechu”;
W imieniu Zarządu Dolnośląskiego Oddziału PZL
sporządziła przewodnicząca, Hanna Mianowska

