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Sprawozdanie z działalności Zarządu
Dolnośląskiego Oddziału
Polskiego Związku Logopedów
w roku 2012
• Dbałość o interesy grupy zawodowej z terenu Dolnego Śląska. Rozwiązywanie
problemów pracowniczych związanych z obowiązkami logopedy.
• Reprezentowanie OD PZL na konferencjach i innych szkoleniach organizowanych na
terenie Dolnego Śląska.
• Informowanie o bieżących sprawach członków związku OD PZL podczas zebrań oraz
drogą elektroniczną.
• Informowanie drogą e-mailową pracodawców zatrudniających logopedów o ilości
członków OD PZL.
• Współpraca z PTL Wrocław - Elżbieta Jaworska-Pindras - koordynator
działań pomiędzy PTL i PZL.
• Comiesięczne spotkania zarządu OD PZL.
• Pozyskanie 3 nowych członków OD PZL.
• Opiniowanie
logopedów.

arkuszy

organizacyjnych

placówek

oświatowych

zatrudniających

• Opracowanie listy członków OD PZL Wrocław - ich miejsca zatrudnienia i wymiaru
czasu pracy dla celów rejestracji przez ZG PZL.
• Współpraca skarbnika z główną księgową PZL oraz skarbnikiem PZL.
• Udział w komisji opiniującej do nagród Kuratora Oświaty oraz MEN - luty-marzec 2012.
• Marzec 2012 - zorganizowanie spotkania szkoleniowego dla członków oddziału:
szkolenie na temat nowych przepisów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
obchody Europejskiego Dnia Logopedy.
• Uroczyste obchody 12-lecia OD PZL - Kawiarnia "Plastyczna" - marzec 2012.
• Udział Zarządu OD PZL w Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZL w Poznaniu kwiecień 2012.
• Projekty opinii kandydatów na dyrektorów wrocławskich placówek oświatowych
sporządzonych dla Wydziału Edukacji - maj 2012.

• Współpraca z Wydziałem Edukacji Miasta Wrocławia - opiniowanie kandydatur
do nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia - czerwiec 2012.
• Udział w posiedzeniach komisji zwołanej do przyznania orderów i odznaczeń
państwowych oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej - czerwiec 2012.
• Starostwo powiatowe w Dzierżoniowie - czerwiec 2012 - typowanie przedstawiciela
związku do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora CPPP i DE
w Dzierżoniowie.
• Współpraca OD PZL z organizacją pozarządową „Stowarzyszenie uśmiechu”
- czerwiec 2012 – współorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka.
• Objęcie patronatem ogólnopolskiego konkursu logopedyczno-plastycznego „Chrząszcz
brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie” organizowanego przez Przedszkole Integracyjne
nr 51 w Opolu - czerwiec 2012.
• Udział przewodniczącej OD PZL, Hanny Mianowskiej na zebraniu Zarządu Głównego
11.06 2012 w Warszawie.
• Sierpień 2012 - udział w turnusie rehabilitacyjnym – Radków.
• Udział w uroczystości organizowanej w SP nr 46 we Wrocławiu - wrzesień 2012.
• Konferencja Medicus „Razem dla słuchu - nowe kierunki w terapii słuchu i mowy”
- 19-20.10.2012.
• 20.10.2012. - zebranie z nową Przewodniczącą PZL, Ewą Małachowską, szkolenie:
„Pozycja logopedy w świetle nowych przepisów’’.
• Opiniowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Oławie dotyczącej w sprawie
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenia zawodowe nauczycieli
- listopad 2012 r.
• Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego regulaminu
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre
inne składniki wynagrodzenia grudzień 2012.
• Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie regulaminu nagród ze specjalnego funduszu nagród grudzień 2012.
• Grudzień 2012 - Udział w wieczorze wigilijnym.
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