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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI OŚWIATY 
- lipiec – grudzień  2016 

 
1. Opracowano koncepcję pracy na okres kadencji 2016 – 20120 
2. Ustalono skład komisji : 

� p. Zofia Rogalińska – Oddział Łódzki 
� p. Joanna Skorupińska – Oddział Łódzki 
� p. Anita Szlęzak – Oddział Śląski 
� p. Joanna Klekowska –zastępca przewodniczącej Komisji, Oddział 

Dolnośląski 
� Milena Stasiak – przewodnicząca Komisji, Oddział Wielkopolski 

3. W odniesieniu do obszarów koncepcji pracy realizowano: 
 

I UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY LOGOPEDÓW W RESORCIE 
OŚWIATY/reprezentowanie interesów art.5 U o zw.zaw.) 

 

1. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektu ,,Opracowanie 
instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” w 
obszarze standardów funkcjonowania poradni  

� opracowanie modelu  standardów w obszarze organizacji pracy 
� udział w spotkaniach  konsultacyjnych i szkoleniach zespołu ekspertów w 

ORE  
– 7-,8. 07. 2016, 8.09. 2016, 6 -7.12. 2016, 13-14.12. 2016 
- 14. 12. 2016 wygłoszenie prelekcji dla specjalistów uczestników szkolenia 
w ORE nt; 
 Standardy diagnozy logopedycznej. Diagnoza funkcjonalna w praktyce 

     2. Udział w konferencji i seminarium w MEN – 7. 10. 2017, nt : 
�  Efektywna edukacja włączająca,  
� Klasyfikacja funkcjonalna  ICF w edukacji 
3. Popularyzacja informacji o projekcie –opracowanie informacji na stronę PZL, 
informowanie etapach projektu 

3.Analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych: 
� rozporządzenia MEN w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności 

w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 
nauczyciela 

� rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

� rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 

�  ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej 
� ustawy Prawo Oświatowe 
� rozporządzenia MEN ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

 
 
 



II WYSTĘPOWANIE WS. TWORZENIA WARUNKÓW PRACY ( art. 6 ustawy o zw.zaw) 
 

1. Opracowanie petycji i wniosków  do instytucji; 
� MEN Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego,  

-  Wniosek w sprawie: Zmian w aktach prawnych regulujących pomoc logopedyczną dla 
dzieci i uczniów (15.07. 2016) 

� Minister Edukacji Anna Zalewska  
- OPINIA PZL: PROPOZYCJE ZMIAN W AKTACH PRAWNYCH REGULUJĄCYCH 
POMOC LOGOPEDYCZNĄ I FUNCKJONOWANIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNYCH (26.10. 2016) 

� MEN Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego; 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Kancelaria Senatu 
-Wniosek Polskiego Związku Logopedów w sprawie; 
- nowelizacji ustawy  z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.), 15.07. 2016; ponowienie październik 
Opracowanie projektu apelu środowiska nauki do MEN 
 

III OCHRONA ZAWODOWA/kontrola przestrzegania przepisów art.8 U 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 dt. pensum i zakresu czynności logopedów 
� Wystosowanie Apelu do dyrektorów organów prowadzących w województwie 

Wielkopolskim ws. pomocy logopedycznej( 25.07. 2016) 
2. Współpraca z kancelaria prawną  

� rodzaje umów o pracę zawierane z logopedami 
� obowiązki ustawowe PZL wobec organów prowadzących 
� konsultacja treści pisma do organu prowadzącego ws. oddelegowania do 

pracy na rzecz PZL 
� rozliczanie nadgodzin 
� zmiany warunków zatrudnienia 

 
3. Współpraca z Radą Poradnictwa w sprawie świadczeń kompensacyjnych dla 

pracowników poradni i standardów pracy logopedów. 
 

IV POPULARYZACJA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ: 
 

1. Światowy Dzień Świadomości Osób Jąkających  
� upublicznienie na portalu aktualnych materiałów o Klubach ,,J” (współpraca z 

Joanną Grabowska Okraska) 
� zorganizowanie wystąpienia przedstawicieli PZL w Radio ,,Merkury”  

2. Rozpowszechnienie informacji o Ogólnopolskiej Konferencji ,,MÓZG-JĘZYK – 
KOMUNIKACJA” z dnia 20.10. 2016, pozyskanie patronatów, relacja w Radio 
,,Merkury” 

3. Europejski dzień Logopedy 
� Opracowanie i upublicznienie na portalu PZL informacji o wydarzeniach 

logopedycznych ( współpraca z Joanna Grabowska – Okraska) 
4. Przekazywanie informacji o wydarzeniach logopedycznych członkom PZL 

 
                                                                             Komisja Oświaty ZG PZL 
                                                                           MilenaStasiak, Joanna Klekowska 


