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Łódź, 5 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie
z działań Oddziału Łódzkiego PZL
za okres 1.01-31.12.2015 r.

W roku 2015 odbyły się spotkania członków zarządu PZL Oddziału Łódzkiego,
zorganizowano szkolenia i warsztaty dla logopedów, uroczyście obchodzono EDL
oraz 15-lecie
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Łódzkiego PZL brali czynny udział w pracach związkowych.

10.02.2015. - spotkanie członków zarządu PZL Oddziału Łódzkiego,
- prace jury II Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego „Zrób to sam – przygotowanie
pomocy logopedycznej”,
- przygotowanie dyplomów, nagród dla uczestników i laureatów,
11.03.2015. - udział p. Wandy Poświatowskiej w „Debacie o pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych” w Warszawie
- udział Wandy Poświatowskiej w komisji certyfikatów przy zarządzie głównym PZL
19.03.2015 - spotkanie członków PZL Oddziału Łódzkiego w ramach XV-lecia PZL
Oddziału Łódzkiego oraz obchodów Europejskiego Dnia Logopedy, podczas których:
- wręczono certyfikaty logopedy,
- zaprezentowano prezentację multimedialną dotycząca działalności oddziału łódzkiego
PZL przygotowaną przez p. Agnieszkę Czernek Sulińską,
- podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs logopedyczny: II Wojewódzki Konkurs
Logopedyczny „Zrób to sam – przygotowanie pomocy logopedycznej”, laureatom wręczono
nagrody, a pozostałym uczestnikom i nauczycielom dyplomy,
- nasze obchody XV-lecia uświetniło wystąpienie przewodniczącej PZL, p. Ewy
Małachowskiej, która przedstawiła, jakie korzyści mają logopedzi zrzeszający się
w PZL,
- uroczystości towarzyszył kiermasz pomocy logopedycznych przygotowany przez
księgarnię Litera.
Kwiecień ‘2015 – p. Wanda Poświatowska, członek zarządu PZL Oddziału Łódzkiego,
logopeda w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie, przygotowała II Miejski Logopedyczny
Konkurs Recytatorski. Konkurs został objęty patronatem Zarządu Głównego PZL oraz
Urzędu Miasta Kutna.

29-30.05.2015.- uczestnictwo przewodniczącej oddziału, p. Zofii Rogalińskiej
w obchodach 100-lecia powstania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4
w Łodzi.
kwiecień - maj - do 13 czerwca 2015. - „walka” p. Wandy Poświatowskiej o utrzymanie
pensum godzinowego dla logopedów, ścisła współpraca ze ZNP w Kutnie oraz
z Przewodniczącą Oddziału Łódzkiego, Zofią Rogalińską i Przewodniczącą PZL, Ewą
Małachowską. Ostatecznie pismo wysłane było z Zarządu Głównego PZL i skierowane
zostało do Wydziału Edukacji, Prezydenta Miasta Kutno, Radnych kutnowskich oraz
Kuratora Oświaty w Łodzi. Efekt działań - w kolejnym roku szkolnym, czyli 2015/16
nie zostało podniesione pensum i wynosi 20 godzin.
9.06.2015 - udział p. Zofii Rogalińskiej w Konferencji Naukowej na zaproszenie Katedry
Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Filologicznego
„Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii”.
30.06.2015. - spotkanie zarządu PZL Oddziału Łódzkiego, podczas którego przyjęliśmy
sprawozdania z działalności poszczególnych członków zarządu praz sprawozdanie
finansowe, zaplanowano spotkania na rok szkolny 2015/2016.
30.08.2015. - spotkanie powakacyjne zarządu PZL Oddziału Łódzkiego, podczas, którego
opracowaliśmy plan działań na rok szkolny 2015/2016. P. Aneta Szwajkiewicz
i p. Agnieszka Czernek-Sulińska przygotowały regulamin konkursu logopedycznego.
26.09.-02.10.2015. - wyjazd studyjny logopedów - TYROL (Włochy-Austria) „Opieka
logopedyczna i terapeutyczna we Włoszech i Austrii” - Oddział Łódzki PZL
reprezentowała Pani Wanda Poświatowska.
22.09.2015. - uczestniczenie przedstawicieli zarządu, p. Zofii Rogalińskiej, p. Agnieszki
Czernek-Sulińskiej i p. Katarzyny Pieńczak w konferencji zorganizowanej przez ORE
„Od ciszy do słowa - kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym”.
06.10.2015 - zorganizowanie warsztatów dla logopedów z województwa łódzkiego
na temat „Opóźnionego rozwoju mowy”, które poprowadziła Pani Ewa Małachowska,
przewodnicząca PZL. Spotkanie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem członków
związku, że w styczniu 2016 r. zorganizowano kolejne dla tych, którym nie udało się
uczestniczyć w październiku.
- warsztatom towarzyszył kiermasz pomocy logopedycznych i pedagogicznych
z księgarni Litera i Benimaks.

25.10.2015. - udział p. Wandy Poświatowskiej w Kongresie Logopedycznym,
„Wieloaspektowość logopedii – praktycy praktykom” w Toruniu. Uczestnictwo p. Wandy
Poświatowskiej w posiedzeniu komisji przyznającej certyfikaty logopedy.
21.11.2015. - udział p. Agnieszki Czernek-Sulińskiej i p. Katarzyny Pieńczak w III
Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej w Warszawie zorganizowanej przez
wydawnictwo FORUM na temat „Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

5-6.12.2015. - zorganizowanie dwudniowego szkolenia „Pomoc psychologiczna dziecku
z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie” poprowadzonego przez p. Ewę Małachowską,
neurologopedę i Barbarę Ołdakowską-Żyłkę, pedagoga z Poradni Terapii Mutyzmu
MÓWIĘ.
- warsztatom towarzyszył kiermasz pomocy logopedycznych i pedagogicznych
z księgarni Litera i Benimaks
- w pierwszym dniu szkolenia wręczono trzem osobom Certyfikaty Zawodowe PZL.
grudzień ‘2015. - ogłoszenie III edycji Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego
„Powiedz to wierszem” czyli nagranie jednego wybranego wiersza z książki Ewy Skorek
„100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych”.
8-18.12 2015. – obrona członka związku przed niezasłużoną karą porządkową –
upomnieniem przez dyrektora placówki.
- odpowiedź (po uprzedniej konsultacji z prawnikiem) na pismo skierowane do Oddziału
Łódzkiego PZL przez dyrektora PM nr 185 w Łodzi.

Zarząd Oddziału Łódzkiego PZL realizował
w tym okresie również zadania wynikające ze statutu poprzez:
1. Udział w pracach komisji konkursowych powoływanych w związku z wyborem
dyrektorów placówek oświatowych.
2. Uczestniczenie w pracach komisji przyznających nagrody Prezydenta Miasta Łodzi
oraz komisjach przyznających nagrody Kuratora Łódzkiego.
3. Udział w pracach Komisji Edukacji w Łodzi, Komisji Stypendialnej i Zdrowotnej
w Urzędzie Miasta Kutna.
4. Opiniowanie decyzji, podejmowanych przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi.
5. Obecność naszych przedstawicieli na posiedzeniach Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Łodzi.
6. Pomoc logopedom w przygotowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym
nauczyciela oraz interweniowanie w sprawie zwiększenia pensum, oceny pracy.
Prowadzenie korespondencji, przyjmowanie pism urzędowych i odpowiadanie na nie.
Interwencje w sprawie członków (w obronie pensum dla logopedów na terenie Kutna
i Tomaszowa Mazowieckiego).
7. Udział w posiedzeniach Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego
i Certyfikatów przy ZG PZL.
8. Nadzorowanie strony internetowej oddziału, wielokrotne wysyłanie różnych
powiadomień, nadzorowanie składek i rozliczenia finansowego przez administratora
oddziału, p. Bożenę Korżyk.
9. Opiniowanie wielu projektów uchwał wraz z załączonym pismem przewodnim
z Wydziału Edukacji.

W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego PZL
Sekretarz
Agnieszka Czernek-Sulińska

Przewodnicząca
Zofia Rogalińska

