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Sprawozdanie z działalności Zarządu  
Oddziału Łódzkiego  Polskiego Związku Logopedów 

w  latach  2008-2012. 

 

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Logopedów w latach 2008–2012, w okresie 
czteroletniej kadencji, realizował zadania wynikające ze statutu poprzez: 

1. Udział w pracach komisji konkursowych powoływanych w związku z wyborem 
dyrektorów placówek oświatowych. 

2. Uczestniczenie w pracach komisji przyznających nagrody Kuratora Łódzkiego. 

3. Udział w komisjach przyznających nagrody Prezydenta Miasta Łodzi. 

4. Uczestniczenie w pracach komisji - na stopień awansu zawodowego nauczycieli. 

5. Formułowanie opinii nt. współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, którzy 
podlegają ocenie przez władze zwierzchnie.  

6. Udział w zebraniach Rady Programowej Klubu Nauczyciela, 

7. Uczestniczenie w posiedzeniach Dyrektora WE ze związkami zawodowymi, gdzie 
między innymi braliśmy udział w opracowaniu regulaminu przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. 

8. Udział w pracach Komisji Edukacji związanych z likwidacją placówek oświatowych. 

9. Opiniowanie decyzji, podejmowanych przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi, 
dotyczących likwidacji poszczególnych placówek oświatowych. 

10. Obecność naszych przedstawicieli na posiedzeniach Komisji Edukacji Rady Miejskiej 
w Łodzi.  

11. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji powoływanych przez Prezydenta Miasta 
Kutno (opracowywanie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, uchwalenie regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród 
nauczycielom oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 
przez Miasto Kutno), 

12. Promowanie związku w Kutnie na spotkaniu logopedów połączonym ze szkoleniem 
(w  listopadzie 2009 roku). 



13. Wielokrotne  zorganizowanie kiermaszu pomocy logopedycznych oraz różnych 
wydawnictw, dotyczących pracy logopedy. 

14. Pomaganie logopedom w przygotowaniu dokumentacji związanej z awansem 
zawodowym nauczyciela. 

15. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla logopedów z naszego województwa: 

• „Wczesna interwencja logopedyczna”, 

• „Niedokształcenie mowy o typie afazji”, 

• „Wczesna diagnoza i stymulacji funkcji poznawczych u dzieci warunkujących 
prawidłowy start szkolny”, 

• „SLI - konsekwencje w funkcjonowaniu szkolnym dziecka. Diagnoza a wymagania 
edukacyjne i egzaminacyjne,”, 

• „Diagnoza a wymagania edukacyjne i egzaminacyjne”. 

• „Logorytmika w terapii logopedycznej”. 

• „Dysfagia – problemy z połykaniem”. 

16. Współpracę ze:  

• Związkiem Zawodowym Pracowników, Którym Powierzono Stanowisko 
Kierownicze w Oświacie, 

• Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, 

• Związkami Zawodowymi Rady Poradnictwa,  

• Dyrektorem MOPS-u,  

• Regionalną Sekcją Oświaty Ziemi Łódzkiej NSS Solidarność, 

17. Udział  w posiedzeniach Komisji ds. Certyfikatu Zawodowego przy ZG  PZL 
w Warszawie. 

18. Zorganizowanie od 2009 roku uroczystych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy 
(wręczanie Certyfikatów Zawodowych logopedom z naszego województwa). 

 

Uchwały podjęte w latach 2008 - 2012 zostały zrealizowane.  

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału 
Zofia Rogalińska 


