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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PZL
za okres: 201601.01. - 2016.11.26.

1.
2.
3.
4.

Zarząd oraz członkowie OW PZL podejmowali działania w następujących obszarach
koncepcji pracy:
WSPÓŁPRACA
POPULARYZACJA DZIAŁAŃ
OCHRONA PRACOWNIKA
ORGANIZACJA
WSPÓŁPRACA:
z Zarządem Głównym PZL:
- udział w zebraniach 12 stycznia, 4 kwietnia 2016, 5 lipca oraz 25-26 listopada 2016, praca
w Komisji Oświaty (opracowanie wniosków dot. warunków pracy logopedów w ramach
debaty, konsultacja projektu Rejestru Logopedów, Regulaminu Rejestru, współpraca
z ORE – projekt ,,Narzędzia diagnostyczne w pp”, wnioski do MEN ws. zmian w
regulacjach prawnych dot. pomocy logopedycznej, świadczeń kompensacyjnych
dla pracowników pp, spotkania w ORE – 6, 7 lipca, 8 września, 7 października, udział
w konferencji i seminarium w MEN – Klasyfikacja ICF i edukacja włączająca, sprawy
indywidualne członków PZL), analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych,
współpraca z komisją certyfikatów (2.04.2016. Monika Korpik, 26.11.2016. Lidia
Kulpińska) , współpraca ze skarbnikami ZG PZL: Katarzyną Strzelczyk i kolejno
Lidia Kulpińską ws. liczebności członków i stanu składek
(Grażyna Wrzaszczak), przygotowanie Walnego Zjazdu Delegatów.
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
- udział w posiedzeniu Komisji ws. opiniowania wniosków o nadanie tytułu profesora
oświaty ( 3 i 4 marca;)
- udział w spotkaniu z minister MEN Anną Zalewską (21 marca, Poznań)
- udział w posiedzeniu Komisji ws. opiniowania wniosków o nagrody Kuratora Oświaty
(18, 19, 20 kwietnia)
- udział w debacie edukacyjnej dotyczącej poradni psychologiczno -pedagogicznych
(2 czerwca 2016)
- przekazanie do Kuratorium Oświaty wniosków PZL w ramach debaty (17 maja 2016)
- spotkanie z Kurator Elżbietą Leszczyńską – 13.06.2016.
- zorganizowanie patronatu nad konferencją MÓZG JĘZYK KOMUNIKACJA,
udział Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w konferencji 20.10.2016.

- zorganizowanie wręczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej przyznanego
na wniosek Zarządu p. Annie Kołodziej na uroczystości organizowanej przez KO
(we współpracy z przewodniczącą PZL Ewą Małachowską)
z organami prowadzącymi:
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – pismo interwencyjne ws. standardów pracy
dla logopedów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- Powiat Turecki – zaopiniowane uchwały Rady Powiatu Tureckiego ws. likwidacji II LO
- Powiat Koniński – pismo ws. oceny pracy dyrektora PPP w Ślesinie
- Powiat Słupecki – opinia ws. oceny dyrektor PPP w Słupcy, udział w posiedzeniu
komisji konkursowej – PPP w Słupcy (reprezentant PZL p. Halina Nuszkiewicz)
- wystosowano Apel do organów prowadzących i dyrektorów ws. organizacji pomocy
logopedycznej
z Instytutem Filologii Polskiej UAM: zawarto porozumienie o współorganizacji
Konferencji ,,Mózg – język-komunikacja”, podjęto czynności organizacyjne w ramach
umowy – w obszarze obsługi finansowej i popularyzacji konferencji – patronaty medialne
– TVP Poznań, radio Merkury i honorowe – Marszałka Województwa Wielkopolskiego
i Wielkopolskiej Kurator Oświaty , odbyto spotkania Komitetu Organizacyjnego
(Grażyna Wrzaszczak, Lidia Kulpińska, Milena Stasiak oraz spotkania w ramach
pozyskiwania patronatów)
z Wydziałem Zdrowia Miasta Poznania – udział w festynie z okazji Dnia Dziecka
- 29 maja; Monika Korpik, Lidia Kulpińska, Dominika Piątek. Alina Prędka
z kancelaria prawną – konsultowano opracowane umowy ws. elektronicznej bazy
danych, rejestru biuletynu, porozumienia ws. współorganizacji konferencji, liczebności
delegatów przy zmiennej liczbie członków oddziału, treść projektu uchwały dot.
oddelegowań do pracy w związku oraz indywidualne sprawy członków
z Wojewodą Wielkopolskim – w odpowiedzi na pismo przedstawiono kandydatury
na stanowisko Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie neurologopedii (kandydatury:
dr Anna Żebryk-Stopa, dr Ewa Krajna, mgr Danuta Kuśnierkiewicz), interweniowano
ws. braku informacji o pracach komisji konkursowej ( październik 2016)

z Biurem Rachunkowym – opracowano roczne sprawozdania i plany finansowe,
prowadzono bieżącą dokumentację finansowania pracy Oddziału,
POPULARYZACJA DZIAŁAŃ
EDL – zredagowano i zamieszczono na stronie www.logopeda.org.pl i FB informacji
o różnorodnych działaniach w Wielkopolsce –16 wydarzeń logopedycznych
zorganizowano audycję w radio Merkury nt. dyspraksji – 2 marca 2016
(udział: dr Jolanta Sławek, Grażyna Wiśniewska, Milena Stasiak)
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pozyskano patronaty honorowe dla konferencji ,,Mózg – Język – Komunikacja”:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty,
Zarząd Główny PZL, Rektor UAM, władze Instytutu Filologii Polskiej
pozyskano patronaty medialne dla konferencji ,,Mózg -Język –Komunikacja”
– TVP Poznań, Radio Merkury, zarejestrowano relację z konferencji , która została
wyemitowana 20. 10.2016. (dr Katarzyna Bray i Milena Stasiak)
rozpowszechniono zaproszenie na konferencję: poprzez newsletter, informację na stronie
internetowej, rozesłanie zaproszenia do podmiotów współpracujących i pracodawców
umieszczenie informacji na stronach Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego,
TVP Poznań, Radio Merkury, wydawnictwo Komlogo, na portalu FB – Kujawsko
Pomorskiego Oddziału PZL
zamieszczano na stronie internetowej i przesyłano do członków OW PZL informacje
o działaniach w Oddziale oraz o działaniach ogólnopolskich
wygłoszono prelekcję nt. dyspraksji oraz EDL na konferencji logopedycznej
zorganizowanej przez PPP w Czarnkowie z okazji EDL ( 6 marca 2016)
udział w konferencji „Odczulamy jąkanie” p. Anny Kołodziej organizowanej
marca 2016 r. w Warszawie przez Naukowe Koło Logopedów Akademii Pedagogiki
Specjalnej oraz Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzenie: Warsztatu 2 „Praca z dzieckiem jąkającym się w wieku szkolnym”
opracowano ulotkę „Rozwój mowy dziecka do 7 roku” życia - Hanna Wawrzyniak –
Kujawa (do pobrania na stronie)
opracowano folder o działaniach PZL (we współpracy z Joanną Grabowską-Okraska,
ZG PZL)
zaktualizowano informacje o Klubach J w Wielkopolsce i zamieszczono na stronie
(Anna Kołodziej, Monika Korpik)
Radio Merkury -zorganizowano 22 października w dniu Świadomości Osób Jąkających
wystąpienie przedstawicieli PZL (Monika Korpik, Milena Stasiak)
OCHRONA PRACOWNIKA
zapewniono korzystanie z indywidualnych porad prawnych w sprawach pracowniczych
odpowiadano na indywidualne wnioski członków OW PZL, głównie dotyczące
powiększania pensum przez organy prowadzące
współpracowano z organami prowadzącymi
ORGANIZACJA
o odbyto 4 zebrania Zarządu Oddziału, 1 w formie wideokonferencji
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o zorganizowano 1 zebranie sprawozdawcze członków Oddziału, połączone z wykładami
szkoleniowym ( SLI – specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, KOLD - Karty
Oceny Logopedycznej Dziecka - charakterystyka Narzędzia Diagnostycznego), w którym
uczestniczyło 127 osób (23 kwietnia 2016)
o zorganizowano szkolenie zewnętrzne dla członków PZL nt. Symultaniczna metoda nauki
czytania i pisania – 22 stycznia 2016, Fazeon Poznań
o realizowano ustawowy obowiązek kwartalnego informowania pracodawców o liczebności
członków związku – skarbnik Grażyna Wrzaszczak
o reprezentowano Zarząd OW na konferencji „Kompleksowe wspomaganie Małego dziecka
z zaburzeniami w rozwoju” w Środzie Wielkopolskiej – Lidia Kulpińska, Monika Korpik,
Hanna Wawrzyniak-Kujawa (7 czerwca)
o sporządzono wniosek do KRS ws. rejestru pisma Wielkopolski Przegląd Logopedyczny
o zorganizowano Ogólnopolską Konferencję MÓZG JEZYK KOMUNIKACJA
Informacja o realizacji wniosków:
Skierowano do ZG PZL: wnioski z Zebrania Członków OW z dnia 23.04.2016 ws.:
1. Podjęcia na Walnym Zjeździe Delegatów uchwały ws. oddelegowań do pracy w ZG.
2. Uwzględnienia w ramach prac Komisji ds. Statusu i Kształcenia Logopedów ZG starań,
aby uczelnie prywatne i publiczne nie przyjmowały na studia logopedyczne osób z
wadami wymowy.
3. Modyfikacji rozliczeń finansowania wydatków ZG i Oddziałów.
Rozpatrzono pozytywnie wniosek do Zarządu OW PZL ws. dofinansowania
Międzyszkolnego Konkursu Logopedyczno-Plastycznego: „Sprawna buzia – Sprawne
ręce”
Rozpatrzono pozytywnie wnioski o patronaty:
1. Wydarzenia organizowane w ramach EDL w Wielkopolsce (16 – informacja w załączeniu)
2. Konferencji „Kompleksowe wspomaganie małego dziecka z zaburzeniami w rozwoju”
Środa Wlkp. 7.06.2016.
3. Warsztatów logopedycznych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna – wprowadzenie”
Poznań 11.06. 2016.

Milena Stasiak
Przewodnicząca Zarządu OW PZL

-4–

