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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO  PZL 

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 

Zarząd oraz członkowie OW PZL kontynuowali działania w odniesieniu do przyjętych 

następujących obszarów koncepcji pracy: 

1. WSPÓŁPRACA. 

2. POPULARYZACJA DZIAŁAŃ. 

3. OCHRONA PRACOWNIKA. 

4. ORGANIZACJA. 

WSPÓŁPRACA: 

• z Zarządem Głównym PZL (Milena Stasiak, Lidia Kulpińska): 

- praca w ramach pełnionych funkcji oraz w komisjach: ds. oświaty i ds. certyfikatów 
- udział w zebraniach (styczeń, marzec, listopad); 
- udział czynny i bierny w konferencjach: 

"Interdyscyplinarność i holistyczne podejście do pacjenta„ 23 marca 2019 Zielona Góra/ 
organizator O/Lubuski PZL i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, wygłoszenie wykładu nt. 
Standardy diagnozy i pracy logopedy – Milena Stasiak, oraz w Międzynarodowej Konferencji 
,,Wyzwania logopedii XXI wieku”( 23.11.2019, organizator O/ Kujawsko – Pomorski PZL) 

 

• z Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 

- udział w posiedzeniu Komisji ws. opiniowania wniosków o nadanie tytułu profesora 

oświaty (07.03 .2019, Karolina Lik -Kułacz); 

• z organami prowadzącymi: 

- Powiat Turecki – zaopiniowane uchwały Rady Powiatu Tureckiego ws. podziału 

środków na doskonalenie zawodowe; przygotowanie informacji aktualizującej 

uprawnienia PZL oraz informacji nt. reprezentatywności związku; 

• z Wydziałem Nauk Edukacyjnych, Instytutem Filologii Polskiej, Akademią 

Wychowania Fizycznego, Collegium DA VINCI: 

- ws. seminarium i aktualizacji standardów kształcenia logopedów, opiniowanie; 

- popularyzacja EDL; 

- wynajem sal na seminaria PZL; 

• z Wydziałem Zdrowia Miasta Poznania – udział w Festynie Zdrowia 

(Grażyna Wiśniewska, Alina Prędka, Danuta Kulcenty, Natalia Rzepka); 

- udział w imprezie ,,Lato na Tragach” (Grażyna Wiśniewska); 

• z kancelaria prawną  (Milena Stasiak) – złożono wnioski o zmiany w KRS oraz 

aktualizowano druki PZL – informacja dla pracodawcy; 
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• z Biurem Rachunkowym – opracowano roczne sprawozdania i plany finansowe, 

prowadzono bieżącą dokumentację finansowania pracy Oddziału (Grażyna 

Wrzaszczak, Milena Stasiak); 

 

POPULARYZACJA DZIAŁAŃ 

 

� EDL –  zamieszczono na stronie www.logopeda.org.pl informację o różnorodnych 

działaniach w Wielkopolsce (Milena Stasiak) , link: 

https://logopeda.org.pl/new.php?id=1148  

� zamieszczano na stronie internetowej i przesyłano do członków OW PZL informacje o 

działaniach w Oddziale oraz o działaniach ogólnopolskich (Milena Stasiak); 

� popularyzowano pomoc osobom z niepłynnościami w mówieniu w formie akcji ,,Walk 

and talk” (marzec, Dominika Piątek, Monika Korpik); 

� współpracowano z  p. Urszulą Majcher-Legawiec, prezes Fundacji Wspierania Kultury 
i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Milena Stasiak): 

• opracowano ,,Rekomendacje PZL  ws. podstawy programowej nauczania języka 
polskiego jako obcego”; 

• otrzymano opinię prof. UG dr. hab. Zenona Licy, kierownika Katedry Logopedii 
Uniwersytetu Gdańskiego wspierającą  ww. rekomendację; 

� współpracowano z Centralną Komisją Egzaminacyjną i ekspertem PZL Anną Paluch 
(Milena Stasiak): 

• w ramach zaproszenia przez dyrektora CKE do zaopiniowania oraz pracy 
w zespole ekspertów ws. modyfikacji dostosowania wymagań programowych, 
formy i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z afazją 
oraz opracowania stosownych arkuszy;  

� zredagowano i wydano Nr 1/2019 Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego  

(Milena Stasiak, Aleksandra Czarczyńska – Orchowska); 
� współpracowano z przedstawicielami PZL w celu opracowania opinii PZL  

do MNi SW  wspierającej Porozumienie Środowiska Logopedycznego, dotyczące. 
standardów kształcenia logopedów; ukazało się Rozp MNi SW ws. standardu 
kształcenia przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 
(DZ. U poz. 1450); 

 

ORGANIZACJA 

 

o odbyto 2 zebrania Zarządu Oddziału , zorganizowano 2 zebrania  sprawozdawcze 

członków Oddziału, połączone z seminariami: 

- marzec, seminarium na temat: 

,,Diagnoza różnicowa i metody pracy logopedy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi” 

-  październik, seminarium na temat  

"Terapia kompetencji komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu" 
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o wnioskowano o Medale KEN dla p. Jolanty Rychlewskiej i p. Joanny Nowak; 

o realizowano ustawowy obowiązek  informowania pracodawców o liczebności członków 

związku – skarbnik Grażyna Wrzaszczak; 

 

OCHRONA PRACOWNIKA 

 

� zapewniono korzystanie z indywidualnych porad prawnych w sprawach pracowniczych;  

� odpowiadano na indywidualne wnioski członków OW PZL, głównie dotyczące realizacji; 

zadań w ramach pensum i poza pensum oraz zwiększania normatywnej liczby; 

dzieci/uczniów obejmowanych pomocą 1 logopedy; 

� współpracowano z organami prowadzącymi. 

 

Informacja o realizacji wniosków: 

1. Skierowano do ZG PZL: wniosek z  Zebrania Członków OW z dnia  05.10. 2019 ws. 
interwencji dotyczącej przekraczania norm/ liczebności dzieci obejmowanych 
pomocą przez logopedów w resorcie oświaty. 

 
2.  Objęto patronatem  konferencję ,,Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, 
organizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu, wydarzenia 
organizowane w ramach EDL w Wielkopolsce oraz dofinansowano konkursy 
logopedyczne organizowane cyklicznie przez p. Jolantę Rychlewską ( ZSS Nr 105 
w Poznaaniu) i Monikę Korpik (Przedszkole Baranowo). 

 
                                                                                                                        Milena Stasiak 

                                                                                                     Przewodnicząca Zarządu OW PZL 


