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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI OŚWIATY
2018
W odniesieniu do obszarów koncepcji pracy realizowano:
I UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY LOGOPEDÓW W RESORCIE
OŚWIATY(reprezentowanie interesów art.5 U o zw.zaw.)
1. Opracowano standard gabinetu logopedycznego.
2. Monitorowano i analizowano 40 projektów aktów prawnych pod kątem warunków udzielania
pomocy logopedycznej.
3. Odpowiadano na indywidualne zapytania dt. kwalifikacji logopedów oraz różnic
w funkcjonowaniu zawodowym logopedów w resorcie oświaty i ochrony zdrowia.
II WYSTĘPOWANIE WS. TWORZENIA WARUNKÓW PRACY ( art. 6 ustawy o zw.zaw)
1. Wnioskowano o rozpowszechnienie opracowanego standardu gabinetu
logopedycznego w placówkach oświatowych.
2. Opiniowano ws. regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
3. Współpracowano z Radą Poradnictwa w sprawie opiniowania:
• regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
4. Opiniowano projekty uchwał samorządów lokalnych ws:
• ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli,
• ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
obliczania i przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
5. Monitorowano komunikaty reprezentatywnych związków zawodowych w aspekcie
negocjacji z MEN ws. płac nauczycieli i planowanych protestów w celu wypracowania
stanowiska PZL.
III OCHRONA ZAWODOWA(kontrola przestrzegania przepisów art. 8 U o zw.zaw./:
1. Udzielano odpowiedzi rodzicom i logopedom na zapytania i wnioski w obszarach;
 zasad korzystania z terapii logopedycznej w placówkach publicznych,
 regulacji prawnych dt. czasu pracy, pensum i zakresu czynności logopedów,
 prowadzenia działalności gospodarczej przez logopedów zatrudnionych
w resorcie oświaty w odróżnieniu od świadczenia usług medycznych.
2. Współpracowano z kancelarią prawną:
 ws. opinii nt. uczestniczenia PZL w procedurze opiniowania regulaminu
określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
3. Spopularyzowano w oddziałach PZL uzyskaną opinii prawną w/w sprawie.
IV POPULARYZACJA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ:
1. Światowy Dzień Świadomości Osób Jąkających:
 przygotowano materiał na stronę internetową PZL.

2. Współpraca z UAM – podpisano umowę z Rektorem UAM ws. współpracy.
3. Zredagowano i wydano Nr 1/2018 Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego.
4. Europejski Dzień Logopedy:
 opracowano i upubliczniono na portalu PZL informacje o wydarzeniach
logopedycznych.
5. Przekazywano informacje o wydarzeniach logopedycznych członkom PZL.
6. Współpracowano z Komisjami ZG PZL.
Komisja Oświaty ZG PZL
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