
Styczeń 2015 
 
Bąkowska, Elżbieta : Bezpieczeństwo pod kontrolą / Elżbieta Bąkowska // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 1, s. 78-82 
Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących BHP pracowników i 
uczniów. 

 
Bąkowska, Elżbieta : Kontrola doraźna / Elżbieta Bąkowska // „Dyrektor Szkoły”. – 
2015, nr 1, s. 71-74 
Najczęściej występujące nieprawidłowości. 

 
Bukowiecka-Górny, Elżbieta : Dobrze zaplanować : obowiązki dyrektora przedszkola 
w drugiej połowie roku szkolnego / Elżbieta Bukowiecka-Górny // „Przedszkole : 
miesięcznik dyrektora”. - 2015, nr 1, s. 44-46 
Podstawa prawna. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Czytelnicy pytają, ekspert odpowiada / na pytania czytelników odpowiada Joanna 
Lesińska // „Forum Placówek Niepublicznych”. - 2015, nr 21, s. 16 
Bezpłatny podręcznik dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Ochrona danych osobowych. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Edukacja dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu niepublicznym // „Monitor 
Dyrektora Przedszkola”. – 2015, [nr] 58, s. 57-59 
Regulacje wewnętrzne. Przepisy ogólne. Dotacje dla przedszkola. Realizacja obowiązku 
szkolnego. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Kędziora, Wioletta : Formy wsparcia ze strony urzędów pracy przy zatrudnianiu 
pracowników / Wioletta Kędziora // „Forum Placówek Niepublicznych”. – 2015, nr 21, 
s. 28-31 
Staże. Czynności jakie należy wykonać, aby przyjąć osobę bezrobotną na staż. Refundacja 
składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30. roku życia. Pożyczka na 
utworzenie stanowiska pracy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Konarska, Teresa : Decydują nowe okoliczności / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 4, dod., s. I-II 
Celowość przywrócenia do pracy i terminy zgłoszenia gotowości. 
 
Konarska, Teresa : Fundusz socjalny bez tajemnic / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 1-2, dod., s. I-II 
Przyznawanie świadczeń z zfśs przez dyrektora i związki zawodowe. 

 
Konarska, Teresa : Kontraktowy bez opiekuna / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 5, dod., s. II 
Awans zawodowy nauczycieli. 

 
Konarska, Teresa : Liczy się stopień winy / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 5, dod., s. I-II 
Odstąpienie od nałożenia kary. Wcześniejsze zatarcie. 

 
Konarska, Teresa : Przeprowadzka / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 3, dod., s. II-III 



Rekompensata kosztów przeniesienia. 
 
Konarska, Teresa : Przynajmniej jeden / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 1-2, dod., s. III 
Procedura i terminy oceniania pracy nauczyciela. 

 
Konarska, Teresa : Tajemnica oceny / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 1-2, dod., s. IIV 
Ocena pracy w kontekście informacji publicznej. 

 
Konarska, Teresa : Zajęcia w czasie ferii? / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 4, dod., s. II-III 
Urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkole feryjnej. 

 
Konarska, Teresa : Zaległości urlopowe / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 3, dod., s. I-II 
Udzielenie a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. 

 
Kuzior, Patryk : Technika prawodawcza a obowiązki dyrektora / Patryk Kuzior. - (Jak 
tworzyć dokumentację ; cz. 7) // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2015, nr 1, 
s. 14-17 
Wewnętrzne akty prawne przedszkola - kwestie techniczne związane z redagowaniem 
dokumentów. Zasady techniki prawodawczej. Strona formalna aktu normatywnego. Budowa 
aktu prawnego. Redagowanie. Zmiana aktu prawnego i ustalenie tekstu jednolitego. 
Podstawy prawne dokumentacji przedszkolnej. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Lesińska, Joanna : Internat i bursa w placówce niepublicznej / Joanna Lesińska // 
„Forum Placówek Niepublicznych”. – 2015, nr 21, s. 32-34 
Utworzenie bursy lub internatu. Organizacja pracy. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Lesińska, Joanna : Prawo w pytaniach i odpowiedziach / Joanna Lesińska // „Monitor 
Dyrektora Przedszkola”. – 2015, [nr] 58, s. 42-44 
Czy student pedagogiki jest osobą z kadry pedagogicznej. Do której godziny rodzice mogą 
odebrać dzieci z przedszkola. Zamiany „koleżeńskie” godzin pracy w przedszkolu. Wniosek o 
przyjęcie dziecka do przedszkola. Legitymacje dla pięcio- i sześciolatków. Zatrudnienie 
nauczyciela w przypadku zastępstwa za nauczycielkę w ciąży. Informacja o niekaralności. 
Urlop dla poratowania zdrowia. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Lesińska, Joanna : Regulamin wynagradzania pracowników / Joanna Lesińska // 
„Forum Placówek Niepublicznych”. – 2015, nr 21, s. 25-27 
Charakter prawny i procedura wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia. Treść regulaminu. 
(Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Lesińska, Joanna : Wolne w mroźne dni / Joanna Lesińska // „Monitor Dyrektora 
Przedszkola”. – 2015, [nr] 58, s. 50-52 
Niskie temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz. Zawieszenie zajęć. Obowiązki 
jednostki oświatowej w związku z odwołaniem zajęć. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Lesińska, Joanna : Wolne w mroźne dni / Joanna Lesińska // „Monitor Dyrektora 
Szkoły”. – 2015, [nr] 49, s. 20-23 
Zawieszenie zajęć. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 



Lewandowski, Jan : Opis i analiza przypadku jako szczególne zadanie kandydatów 
na stopień nauczyciela dyplomowanego / Jan Lewandowski // „Głos Pedagogiczny”. 
– 2015 (65), s. 50-54 
 
Łoskot, Małgorzata : Organizacja pomocy materialnej dla ucznia / Małgorzata Łoskot 
// „Głos Pedagogiczny”. – 2015 (65), s. 55-58 
Rodzaje i formy pomocy materialnej, kto ma prawo do pomocy materialnej, analiza aktów 
prawnych. 

 
Łyszczarz, Michał : Prawo w pytaniach i odpowiedziach / Michał Łyszczarz // 
„Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. – 2015, nr 1, s. 63-[65] 
Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu na niepełny etat. Ocena dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu. Staż nauczycielski wychowania przedszkolnego w 
niepublicznym przedszkolu. Awans zawodowy dyrektora przedszkola niepublicznego. 
Wykorzystanie cudzego utworu jako element nowego dzieła. (Czytelnia – pojedyncze 
numery). 
 
Łyszczarz, Michał : Problemy z interpretacją przepisów prawa / Michał Łyszczarz. – 
(Małe przedszkola ; cz. 1) // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2015, nr 1, s. 18-
20 
Przepisy prawa oświatowego nie przystają do realiów funkcjonowania małych przedszkoli 
publicznych i niepublicznych. Rada pedagogiczna. Awans zawodowy dyrektora. Podstawa 
prawna. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Majchrzak, Marcin : Co przyniesie rok 2015? : podsumowanie zmian w prawie / 
Marcin Majchrzak // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2015, nr 1, s. 8-[13] 
Zmiany w Ustawie o systemie oświaty, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r. Zapewnienie 
miejsca w placówce - przedszkola publiczne i niepubliczne. Dowóz dzieci do przedszkola. 
Informacja o dzieciach nieprzyjętych do przedszkola. Zmiany dotyczące placówek 
doskonalenia zawodowego. Zmiana wynagrodzenia minimalnego. Zmiany w Ustawie o 
systemie oświaty, które wejdą w życie 1 września 2015 r. Zwolnienie rodziców z opłat za 
przedszkole. Zmiana zasad przyznania dotacji z urzędu gminy. Zmiany w przepisach 
dotyczących podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nowe przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa żywności. Nowe uprawnienia kontrolne wizytatorów z kuratorium. 
Zapewnienie przedszkolom publicznym obsługi prawnej. Podstawa prawna. (Czytelnia – 
pojedyncze numery). 
 
Majchrzak, Marcin : Jak cię widzą tak cię Pisza – dress code w placówkach 
oświatowych / Marcin Majchrzak // „Forum Placówek Niepublicznych”. – 2015, nr 21, 
s. 36-38 
Podstawa prawna do określenia wymogów w zakresie stroju pracowniczego. Egzekwowanie 
wymogów określających dopuszczalny ubiór pracowniczy. Środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Majchrzak, Marcin : Nowe zasady oceniania / Marcin Majchrzak // „Monitor Dyrektora 
Szkoły”. - 2015, [nr] 49, s. 15-18 
Zmiany w zakresie klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 
Zmiany w nadzorze pedagogicznym. Zapewnienie szkole obsługi prawnej. Finansowanie 
zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich. Zmiana zadań i struktury organizacyjnej CKE i OKE. Zmiana 
zasad przeprowadzania rekrutacyjnego do szkół sportowych, a także w zakresie 
przechodzenia uczniów do szkół różnych typów. Wysokość kwot dotacji celowej na 
sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 



niektórych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany w trybie 
wyboru Rady Rodziców. Określenie liczby uczniów w oddziałach klas I-III szkół 
podstawowych. Ograniczenie stosowania zasad Karty Nauczyciela w przypadku wybranych 
grup nauczycieli. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Majchrzak, Marcin : Wróżymy z przepisów / Marcin Majchrzak // „Sygnał : magazyn 
wychowawcy”. - 2015, nr 1, s. 46-47 
Projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty: Placówki doskonalenia zawodowego. 
Projekty finansowane ze środków europejskich (projekt). Maksymalna liczba uczniów 
(projekt). Zmiany w Karcie Nauczyciela (projekt). Klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz 
przeprowadzanie egzaminów (projekt). (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Majchrzak, Marcin : Zmiany w Kodeksie pracy w 2015 r. / Marcin Majchrzak // „Forum 
Placówek Niepublicznych”. - 2015, nr 21, s. 13-15 
Zmiana katalogu istniejących rodzajów umów o pracę. Doprecyzowanie przesłanek 
zawierania umów na okres próbny. Ujednolicenie okresów wypowiadania umów o prace. 
Wprowadzenie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Wzrost 
minimalnego wynagrodzenia. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Mądrowska, Wiesława : Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty / Wiesława 
Mądrowska// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 1, s. 30-31 
Nowe wymagania wobec przedszkoli, zmiany w procedurach nadzoru pedagogicznego, 
wybór rady rodziców na nowych zasadach, połączenie programu wychowawczego i 
programu profilaktyki w jeden program. 

 
Mądrowska, Wiesława : Projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty / 
Wiesława Mądrowska// „Monitor Dyrektora Przedszkola”. – 2015, [nr] 58, s. 15-17 
Doprecyzowanie pojęcia wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek. Kompetencja 
ministra do określenia wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek w rozporządzeniu. 
Wzmocnienie roli nadzoru pedagogicznego w podnoszeniu jakości pracy przedszkoli, szkół 
placówek. Zmiany w procedurach nadzoru pedagogicznego. Inne ważne dla przedszkoli 
zmiany. Wybór rady rodziców. Połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki 
w jeden program wychowawczy. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Mądrowska, Wiesława : Rada pedagogiczna, jej rola i zadania / Wiesława 
Mądrowska// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 1, s. 32-36 
 
Mroczek, Tomasz : Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych / 
Tomasz Mroczek // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2015, nr 1, s. 27-[29] 
Dyrektor przedszkola (publicznego i niepublicznego) podpisuje deklaracje podatkowe w 
imieniu placówki. Podstawa pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 
podatkowych. Warunki skutecznego działania na podstawie pełnomocnictw. Mocodawca i 
pełnomocnik. Skutki udzielania pełnomocnictw. Podstawa prawna. (Czytelnia – pojedyncze 
numery). 
 
Mucha, Krystyna : Kontrola organu prowadzącego / Krystyna Mucha // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 1, s. 74-77 
Rodzaje kontroli ze strony organu prowadzącego, kompetencje kontrolerów, przykładowe 
wnioski pokontrolne. 
 
Mucha, Krystyna : Zasady kontroli planowej / Krystyna Mucha // „Dyrektor Szkoły”. – 
2015, nr 1, s. 68-70 
Procedura. 



 
Palicka, Edyta : Zabawa szkolna bez zagrożeń / Edyta Palicka // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2015 (65), s. 41-42 
Obowiązki dyrektora szkoły. 

 
Pecyna, Maria : Zadania dyrektora szkoły i przedszkola niepublicznego na 
zakończenie pierwszego okresu (półrocza) roku szkolnego / Maria Pecyna // „Forum 
Placówek Niepublicznych”. – 2015, nr 21, s. 6-9 
Nadzór dyrektora szkoły nad procesem ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. 
Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem 
uczniów. Kontrola obowiązującej w szkole i przedszkolu dokumentacji przebiegu nauczania. 
Zebranie informacji o działalności szkoły lub przedszkola. Sprawozdanie z pełnionego 
wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w szkole i przedszkolu. Koordynacja organizacji 
zebrań z rodzicami w szkole i przedszkolu. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
1-2, dod., s. VII-VIII 
Okres zasiłkowy. Odprawa dla pracownika. Ponowne zatrudnienie pracownika. Składki na 
ZUS. Wymiar urlopu wypoczynkowego. Podstawa wymiaru zasiłku. Podatek uzupełniający a 
podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie 
za urlop wypoczynkowy.  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
3, dod., s. IV 
Zmiany w ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Współczynnik urlopowy w 
2015 r. Zmiany w zakresie badań wstępnych. Przeciętne zatrudnienie dla celów funduszu 
socjalnego. Zlecenie wyjazdu służbowego. Wolne dla taty w świadectwie pracy.  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
4, dod., s. IV 
Składki na ZUS za pracownicę na urlopie wychowawczym. Dodatkowe obowiązki 
pracownika samorządowego. Staż uprawniający do nagrody jubileuszowej.  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
5, dod., s. IV 
Informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Doraźne zastępstwa. Szkolna toaleta a 
przepisy BHP. Praca na roli a staż pracy. 
 
Pytlarczyk, Jadwiga : Nadzór pedagogiczny : podsumowanie po I semestrze / 
Jadwiga Pytlarczyk // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2015, nr 1, s. 21-23 
Przedszkole. Zakres działań w ramach nadzoru pedagogicznego. Zawartość podsumowania. 
Zadania dyrektora i zespołu ds. ewaluacji. Forma podsumowania nadzoru pedagogicznego. 
Procedura postępowania - od planowania do podsumowania. Informacja o działalności 
przedszkola. Podsumowanie działań dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego a 
przebieg zebrania rady pedagogicznej. Podstawa prawna. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
Sakowska-Baryła, Marlena : Ochrona danych osobowych – ważne zmiany / Marlena 
Sakowska-Baryła // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 1, s. 39-41 
Nowe regulacje i ich skutki dla dyrektora. 

 
Sewastianowicz, Monika : Przegląd zmian oświatowych 2014-2015 / Monika 
Sewastianowicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 11, s. 20-22 



Obowiązek szkolny. Lekcja z pomocą asystenta. Darmowe podręczniki. Etyka w szkole. 
Dokumentacja szkolna. Nauczyciel bez podwyżki. Nowa formuła egzaminów. Szkolny sklepik 
bez słodyczy. Dane osobowe pod nadzorem ABI. Większe klasy za zgodą rodziców. Zasady 
egzaminowania uczniów. 
 
Skrobisz, Joanna : Czas na trzynastki / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 5, dod., s. III 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

 
Skrobisz, Joanna : Jeszcze o urlopach / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 3, dod., s. III 
Niewykorzystany urlop na żądanie, udzielenie urlopu, w okresie wypowiedzenia. 

 
Skrobisz, Joanna : Ocena pracownika samorządowego / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 1-2, dod., s. V-VI 
Zasady oceny, przeprowadzenie oceny, zakres oceny, wzory dokumentów. 

 
Skrobisz, Joanna : Wolne za święto w sobotę / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 4, dod., s. III-IV 
Czas pracy administracji i obsługi w 2015 r. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 1, s. 10-11 
Wycieczki, skontrum, zastępstwo, prawo autorskie, dane osobowe i wizerunek ucznia na 
stronie internetowej.  
 
Stankiewicz, Kazimierz : E-dziennik – czy warto? : miniporadnik dla tych, którzy się 
wahają / Kazimierz Stankiewicz // „Forum Placówek Niepublicznych”. – 2015, nr 21, 
s. 39-40 
Prawo i technika. Analiza wad i zalet e-dziennika. Czy warto inwestować w e-dziennik. Od 
czego zacząć wdrażanie e-dziennika. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
TK : Warto wiedzieć : uwaga na potrącenia / TK // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 1-
2, dod., s. II 

 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 1-
2, dod., s. IV 
Procedura wnioskowania o informację, terminy jej przekazania, tryb skargi w przypadku nie 
udzielenia informacji. 

 
Warto wiedzieć : ocena pracownika samorządowego w pigułce // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 1-2, dod., s. VI 
 
Warto wiedzieć : roszczenie o przywrócenie do pracy po przeniesieniu z art. 19 KN // 
„Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 3, dod., s. II 
 
Zadania dyrektora przedszkola : podstawa prawna // „Przedszkole : miesięcznik 
dyrektora”. – 2015, nr 1, s. 5-6 
Kalendarium – styczeń. (Czytelnia – pojedyncze numery). 
 
 



Zegarek, Łukasz : Ochrona danych osobowych : instrukcja zarządzania systemem 
informatycznym. Cz. 2 / Łukasz Zegarek // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 
2015, nr 1, s. 24-26 
Przedszkole. Część trzecia instrukcji - procedury dla użytkowników systemu: procedura 
rozpoczęcia pracy, procedura zawieszenia pracy, zakończenie pracy. Część czwarta 
instrukcji - opis procedur tworzenia kopii zapasowych. Znaczenie kopii zapasowych. Ważne 
elementy instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Podstawa prawna. (Czytelnia – 
pojedyncze numery). 
 

 
 


