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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI OŚWIATY
za rok 2017
W odniesieniu do obszarów koncepcji pracy realizowano:
I. UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY LOGOPEDÓW W RESORCIE
OŚWIATY/reprezentowanie interesów art. 5 ust. o zw. zaw.)
1. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Opracowanie
instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” w obszarze
standardów funkcjonowania poradni – kontynuacja:
udział w ostatnim spotkaniu konsultacyjnym i szkoleniu zespołu ekspertów ORE
w Warszawie
– styczeń ‘2017
- zamieszczenie na stronie ORE prezentacji prelekcji dla specjalistów
uczestników szkolenia z dnia 14.12.2016. w ORE nt;
,, Standardy diagnozy logopedycznej. Diagnoza funkcjonalna w praktyce”
monitorowanie pilotażowego programu wdrażania projektu, popularyzacja
informacji o projekcie i jego etapach podczas spotkań z logopedami.
2. Analiza i popularyzacja 69 projektów aktów prawnych.
3. Opracowanie i przesłanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej 7 opinii PZL:
W sprawie:
• 2017.04.24. projektu Rozporządzenia MEN z dnia 12. 04. 2017 roku w sprawie publicznych
placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych,
ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Otrzymano odpowiedź MEN
•

•

2017. 06 .22. projektu Rozporządzenia MEN z dnia 9. 06. 2017 roku w sprawie zasad
i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (opracowano 3 opinie), wypracowano korzystne zmiany:
- rozszerzono katalog dzieci obejmowanych pomocą psych-ped. o dzieci/uczniów u których
występują nie tylko wady wymowy, jak dotychczas, lecz o ,,deficyty kompetencji i zaburzeń
sprawności językowych”
- określono czas zajęć logopedycznych na 45 minut
- poszerzono zadania logopedów o diagnozę stanu rozwoju mowy i języka oraz wsparcie
nauczycieli oraz innych specjalistów w pełnej diagnozie psychologiczno -pedagogicznej
2017.07.03. projektu Rozporządzenia MEN z dnia 29. 06. 2017 roku w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

•

2017.07.12. projektu Rozporządzenia MEN z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno – pedagogicznych,
- uzyskano zapis o stosowaniu skali ICD -10 w dokumentach medycznych dołączanych do wniosku o
wydanie orzeczenia
•

2017.08.08.projektu Rozporządzenia MEN z dnia 17 lipca 2017 roku zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych

Otrzymano odpowiedź MEN
3. Współpracowano z Komisją Statusu Zawodowego i Etyki w rozpatrywaniu wniosków o uznanie
kwalifikacji logopedów.
II. WYSTĘPOWANIE WS. TWORZENIA WARUNKÓW PRACY ( art. 6 ustawy o zw. zaw)
1. Opracowanie petycji i wniosków do instytucji;
Opracowanie i przekazanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej „Apelu PZL
i środowiska nauki do MEN” – sierpień 2017
2. Współpraca z Komisją Zdrowia ws. zbierania podpisów oraz popularyzacji wiedzy nt.
obywatelskiego projektem ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia
(o minimalnych wynagrodzeniach) oraz protestów organizowanych przez Porozumienie
Zawodów Medycznych
III. OCHRONA ZAWODOWA/kontrola przestrzegania przepisów art. 8 ust. o zw. zaw./:
1. Udzielanie odpowiedzi rodzicom i logopedom na zapytania i wnioski w obszarach;
Zasady korzystania z terapii logopedycznej w placówkach publicznych
Regulacje prawne dot. czasu pracy, pensum i zakresu czynności logopedów
2. Współpraca z kancelarią prawną
Przekazanie aktualnych aktów prawnych z komentarzem w celu opracowania
stanowiska PZL nt. czasu pracy logopedy
Ws. zasad głosowania delegatów nad uchwałą - przystąpienie PZL
do reprezentatywnych organizacji związkowych
3. Współpraca z Radą Poradnictwa w sprawie standardu czasu pracy logopedów.
IV. POPULARYZACJA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ:
1. Światowy Dzień Świadomości Osób Jąkających
Popularyzacja materiałów nt. ISAD 2017, przygotowanie polskiej wersji plakatu
(współpraca z Joanną Grabowską-Okraska)
2. Współpraca z UAM – wydanie publikacji pokonferencyjnej „MÓZG-JĘZYK –
KOMUNIKACJA”
3. Europejski Dzień Logopedy
Opracowanie i upublicznienie na portalu PZL informacji o wydarzeniach
logopedycznych ( współpraca z Joanną Grabowską-Okraska)
4. Opracowanie rekomendacji dla Testu KOLD autorstwa dr J. Gruby.
5. Przekazywanie informacji o wydarzeniach logopedycznych członkom PZL
Komisja Oświaty ZG PZL
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