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Sprawozdanie z działalności
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZL
z siedzibą w Toruniu za rok 2012 r.
W 2012 roku Oddział Kujawsko-Pomorski PZL z siedzibą w Toruniu zorganizował spotkań
dla swoich członków- sześć warsztatów oraz dwie konferencje ogólnopolską i wojewódzką,
zorganizowane we współpracy z UMK w Toruniu:
1. 03.03.2012. - „Medycyna w logopedii”- ogólnopolska konferencja zorganizowana we
współpracy z UMK w Toruniu oraz uroczyste spotkanie z udziałem władz
oświatowych, wojewódzkich i miejskich, z okazji Europejskiego Dnia Logopedy;
2. 03-04.03.2012. - warsztaty „Podstawy diagnozy i terapii neurologopedycznej
w świetle Koncepcji NDT –Bobath” prowadzący A. Łada;
3. 14.05.2012. - spotkanie połączone z 4-godzinnymi warsztatami „Podejrzenie
niedosłuchu u dziecka i co dalej…” prowadzący: foniatra audiolog;
4. 06.06.2012. - spotkanie podsumowujące pracę oddziału kujawsko-pomorskiego PZL
w I półroczu 2012 roku, połączone ze szkoleniem: „Zmiany w prawie oświatowym”
przewodnicząca oddziału kujawsko-pomorskiego PZL;
5. 02.10.2012. - spotkanie połączone z 6-godzinnym szkoleniem „Wprowadzenie
do Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą B. Padovan” prowadzone przez panią
Stanisławę Kulen-Gey z Niemiec;
6. 19.11.2012. - spotkaniem oraz 8-godzinne warsztaty- „Mutyzm wybiórczy”
prowadzone przez psychologów z Warszawy;
7. 10.12. 2012. - spotkanie podsumowujące rok 2012 oraz szkolenie prowadzone przez
dr H. Owczarzak „Rozszczepy warg i podniebienia”.
Zarząd Oddziału prowadził aktywną działalność na rzecz środowiska logopedów.
Przeprowadzone zostały dwie kampanie promujące logopedów w środowisku, związane
z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy (marzec 2012) oraz Światowego Dnia Osób
Jąkających się (październik 2012).
Zorganizowane i przeprowadzone zostały Konkursy Logopedyczne dla dzieci i młodzieży:
1. Wierszyki łamiące dziecięce języki- Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym
organizowany już po raz siódmy przez p. Małgorzatę Stupak;

2. Rodzinne rysowanie, rymowanie - konkurs o zasięgu wojewódzkim dla dzieci
w wieku przedszkolnym i ich
rodziców organizowany cyklicznie przez
p. Hannę Muchewicz;
3. „Teatr z łyżki” - konkurs dla uczniów Szkół Specjalnych organizowany po raz kolejny
przez p. Iwonę Ziemiańską;
4. „Wierszyki Logopedyczne” - cykliczny konkurs dla uczniów Szkół Specjalnych
i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych organizowany po raz kolejny przez
p. Annę Pawluczuk i P. Hannę Wyszogrodzką.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
• dofinansowania konkursów logopedycznych - w kwocie 250,00 zł dla każdego
z organizatorów – wykonane.
• dofinansowanie warsztatów organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Oddział PZL;
• wytypowaniu pań Iwony Ziemiańskiej i Ewy Małachowskiej do Medalu Komisji
Edukacji Narodowej.
Przewodnicząca Oddziału czynnie uczestniczyła w pracach na rzecz środowiska
logopedów biorąc udziału w:
• Spotkaniach z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawach zmian w prawie
oświatowym;
• Spotkaniu z Wicemarszałkiem Sejmu J. Wenderlichem (06.10.2012) w sprawie
podpisanego przez Ministra Edukacji Narodowej projektu Ustawy o Systemie Oświaty;
• Spotkaniu z Senatorem J. Wyrowińskim i Posłami: Domicelą Kopaczewską, Tomaszem
Lenz; Januszem Dzięciołem - 10.2011 w sprawie propozycji zmian w Ustawie Systemie
Oświaty i Ustawie Karta Nauczyciela;
• Naradach dyrektorów placówek oświatowych organizowanych przez Wydział
Edukacji UM w Toruniu - x 6;
• Naradach organizowanych przez Kuratora Oświaty - x 2;
• Spotkaniach organizowanych przez dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego - x 2;
• Komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
organizowanych przez Prezydenta Miasta Torunia - x 23;
• Postępowania związane z awansem zawodowym - x 8;
• Cyklicznych spotkaniach oświatowych związków zawodowych z Dyrektorem WE UM
w Toruniu - 1x w m-cu;
• Konkursach logopedycznych organizowanych przez członków Oddziału KujawskoPomorskiego PZL - x 4;
• Uroczystościach oświatowych-min. wojewódzkich i miejskich, rocznicach powstania
szkół, instytucji, urzędów - x 9;
• Spotkaniach związków zawodowych w sytuacjach konfliktowych w placówkach - x 17;
• Spotkaniach w sprawach pracowniczych - cyklicznie, kilka razy w miesiącu.
w imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PZL
Ewa Małachowska

