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Czub-Kiełczewska, Sylwia : Jak stworzyć instrukcję zarządzania systemami 
informatycznymi? / Sylwia Czub-Kiełczewska. – (Ochrona danych osobowych w 
pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka) // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 4, s. 47-49 
 
Dąbrowska, Liliana : Doskonalenie zawodowe nauczycieli w pytaniach i 
odpowiedziach / Liliana Dąbrowska // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 16, dod. 
„Poznaj Swoje Prawa”, nr 18, s. 7 
Jakie zadanie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizuje organ 
prowadzący? Jakie zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizuje 
dyrektor szkoły? Jakie zadania w zakresie doskonalenia zawodowego realizuje doradca 
metodyczny? 
 
Dąbrowska, Liliana : Uczymy się, by uczyć innych / Liliana Dąbrowska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 16, dod. „Poznaj Swoje Prawa”, nr 18, s. 1-6 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
 
Grelewicz, Marianna : Przedłużenie stażu / Marianna Grelewicz // „Dyrektor Szkoły”. 
– 2015, nr 4, s. 50 
Z końcem marca wszedł w życie zapis art. 9d ust. 5 i 5a Karty Nauczyciela, znowelizowany 
na podstawie art. 2 ustawy z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw, który zmienia zasady przedłużania stażu, uwzględniając absencję z 
powodu urlopów rodzicielskich. 
 
Howorka, Bolesław : O nowych przepisach dotyczących niektórych bibliotek 
naukowych / Bolesław Howorka. – (Refleksje bibliotekarza prawnika) // „Bibliotekarz”. 
– 2015, nr 4, s. 43-46 
Analiza rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych 
bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. - 2015, nr 4, s. 9 
Rozporządzenia i ustawy, które weszły w życie w marcu 2015 r. 
 
Konarska, Teresa : Czas trudnych decyzji / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 18, dod., s. I 
Ruch służbowy 2015/2016 – problemy, wątpliwości, pytania. 

 
Konarska, Teresa : Po zasiłku na świadczenie / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 17, dod., s. II 
Wsparcie przedemerytalne dla wszystkich. 
 
Konarska, Teresa : Poza podejrzeniem / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 18, dod., s. II 
Terminy i procedura składania oświadczeń majątkowych. 
 
Konarska, Teresa : Staż a urlopy rodzicielskie / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 16, dod., s. I 
Zasady przedłużania stażu awansowego od 1 kwietnia 2015 r. 

 



Konarska, Teresa : Utrata pensji po zawieszeniu / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 14-15, dod., s. II 
Zasady zwrotu poszczególnych składników wynagrodzenia. 
 
Konarska, Teresa : W interesie pracowników / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 16, dod., s. II 
Zarządzanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. 
 
Konarska, Teresa : Wykluczeni z socjalu / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 14-15, dod., s. I-II 
Zasady uczestniczenia w podziale środków z zfśs. 
 
Konarska, Teresa : Z odprawą proporcjonalną / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 17, dod., s. I 
Przesłanki wypowiedzenia w przypadku nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym 
wymiarze. 
 
Łyszczarz, Michał : Przyjmowanie uczniów z zagranicy / Michał Łyszczarz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 4, s. 46-48 
Cudzoziemcy i Polacy. Przyjmowanie do przedszkola. Przyjmowanie do podstawówki i 
gimnazjum. Przyjmowanie do szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowanie. 
 
Makowska, Agnieszka : Nietrzeźwy rodzic / Agnieszka Makowska // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. – 2015, nr 4 (6), s. 34-36 
Pijany opiekun dziecka – procedura postępowania. Co zrobić z nietrzeźwym opiekunem?  
 
Mądrowska, Wiesława : Wykaz najważniejszych zmian prawnych, które obowiązują 
od 2015 r. / Wiesława Mądrowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 4 (6), 
s. 30-33 
Wykaz zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 września 2015 r. na podstawie postanowień 
znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Wykaz zmian 
obowiązujących od 1 stycznia i 1 września 2015 r. na podstawie postanowień 
znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.   
 
Pecyna, Maria : Samorząd uczniowski i jego kompetencje / Maria Pecyna // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2015 (68), s. 58-63 
Regulamin samorządu uczniowskiego – struktura i treść. Opiekun samorządu 
uczniowskiego. Współpraca dyrektora z samorządem uczniowskim. Statut szkoły a 
samorząd uczniowski. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
14-15, dod., s. IV 
Urlop a wniosek na kolejny stopień awansu. Opiekun nauczyciela stażysty i kontraktowego. 
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Akademie szkolne podczas lekcji. Urlop zdrowotny a praca w 
szkole niepublicznej. Fundusz socjalny i dokumentowanie kosztów. Wiek emerytalny 
nauczycieli. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
16, dod., s. IV 
Napoje dla pracowników. Przekazywanie środków zfśs między organami prowadzącymi. 
Pensum dla grup mieszanych. Prace komisji socjalnej. 
 



Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
17, dod., s. IV 
Choroba w trakcie wypowiedzenia umowy. Prawo do zasiłku chorobowego po zwolnieniu. 
„Trzynastka” a urlop macierzyński i rodzicielski. Rozwiązanie umowy o pracę. Opina związku 
w sprawie wypowiedzenia. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
18, dod., s. IV 
Rozwiązanie umowy w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Rozwiązanie 
umowy z pracownikiem niezdolnym do wykonywania pracy. Dodatek stażowy a zatrudnienie 
w dwóch szkołach. Odprawa pieniężna dla zwolnionego. Ekwiwalent za urlop. 
 
Rochala, Paweł : Weryfikacja ochrony przeciwpożarowej / Paweł Rochala // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 4, s. 76-79 
Ważne przepisy budowlane. Urządzenia i oznakowanie. Szkolenia i próbne alarmy. Kontrola 
Państwowej Straży Pożarnej. Przebieg kontroli. Najczęstsze nieprawidłowości.  
 
Róg, Łukasz : Szkoła pod lupą NIK / Łukasz Róg // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 4, s. 
83-85 
Zapowiedziana wizyta. Zakres kontroli. Prawa i obowiązki. Krok po kroku. Wnioski 
pokontrolne. 
 
Satel, Anna : Nadzór sanitarny / Anna Satel // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 4, s. 80-
82 
(Nie)zapowiedziana kontrola. Uprawnienia kontrolera. Uprawnienia dyrektora. Zakres 
kontroli. Protokół kontroli. Grzywna i mandat. 
 
Skrobisz, Joanna : Szef odmawia urlopu na żądanie / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 16, dod., s. III-IV 
Zatrudniony nie może rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca go nie udzieli. 
Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia tego urlopu tylko wówczas, gdy zachodzi 
konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. 
 
Skrobisz, Joanna : Szkoła płaci z opóźnieniem / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 17, dod., s. III-IV 
Problem z terminową wypłatą wynagrodzenia. 
 
Skrobisz, Joanna : Uwaga na kryteria / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 18, dod., s. III 
Rozwiązanie umowy o pracę. 
 
Skrobisz, Joanna : Wypowiedzenie wysłane e-mailem / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 14-15, dod., s. III 
Na piśmie, czy e-mailem. Ustne wypowiedzenie – czy skuteczne? Wzór pisma. Długość 
wypowiedzenia umowy terminowej. Umowa o pracę na zastępstwo – jak można ją 
rozwiązać? 

 
Skrzyński, Dariusz : Ocena pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola / Dariusz 
Skrzyński // „Bliżej Przedszkola”. – 2015, nr 4, s. 8-11 
Wszczęcie postępowania. Podmiot prowadzący postępowanie. Przebieg postępowania. 
Kryteria oceny nauczyciela. Kryteria oceny dyrektora. Ocena pracy. Postępowanie 
odwoławcze nauczyciela. Ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora. Podsumowanie. 



 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 4, s. 8-9 
Publikacja danych osobowych w Internecie. Normy zatrudnienia – liczba etatów w 
odniesieniu do liczby uczniów. Praca na roli. Ochrona danych osobowych. 
 
Więckowski, Daniel : Prawne aspekty lobbingu w szkole / Daniel Więckowski // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 4, s. 42-45 
Ofiara a mobber. Przejawy lobbingu. Między wrażliwością a nadwrażliwością. 
Odpowiedzialność pracodawcy. Przede wszystkim prewencja.  
 
 
 
 

 
 


