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Dokument : Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2015 r. 
w sprawie liczenia terminów upływu okresów wypowiedzenia // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 39, dod., s. III 
 
Howorka, Bolesław : Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki / 
Bolesław Howorka. – (Refleksje bibliotekarza prawnika) // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 9, 
s. 43-47 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 9, s. 9 
Rozporządzenia, ustawy, które weszły w życie w sierpniu, wrześniu 2015 r. 
 
Kolanowski, Wojciech : Nowy asortyment szkolnych sklepików / Wojciech Kolanowski 
// „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 9, s. 34-38 
Omówienie celów i założeń nowych przepisów ze wskazaniem żywności dopuszczonej w 
szkolnych sklepikach. 
 
Konarska, Teresa : Bez aprobaty dyrektora / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 38, dod., s. II 
Odrębna umowa o pracę w trakcie stanu nieczynnego. 
 
Konarska, Teresa : Bez świadczeń i uprawnień / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 38, dod., s. I-II 
Warunki nawiązania umowy i praca na tzw. umowie kodeksowej. 
 
Konarska, Teresa : Bezskuteczne skierowanie / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 37, dod., s. I 
Konieczne przesłanki do przeniesienia z art. 19 KN. 
 
Konarska, Teresa : Kurator zezwala – organ uzupełnia / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 36, dod., s. II-III 
Szczególne sytuacje kadrowe. 
 
Konarska, Teresa : Optymalna odprawa / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 39, dod., s. I-II 
Ustalanie i wypłacanie odpraw emerytalnych. 
 
Konarska, Teresa : Praca w czasie urlopu wychowawczego / Teresa Konarska // 
„Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 39, dod., s. II 
Szczególna ochrona stosunku pracy przy obniżonym czasie pracy z art. 186 K.p. 
 
Konarska, Teresa : Reaktywowanie stosunku pracy / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 37, dod., s. II 
Po wyroku sądu. 
 
Konarska, Teresa : Umowa rzeczywista / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 36, dod., s. I-II 
Potwierdzenie na piśmie umowy o pracę i jej warunków.  
 



Lesińska, Joanna : Zadania nauczyciela a jego wynagrodzenie / Joanna Lesińska // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 9, s. 39-41 
Godziny karciane. Zielone szkoły i inne wycieczki. Szkolne uroczystości, konkursy i zawody. 
Szkolenia. Praca w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zadania realizowane w czasie ferii.  
 
Mądrowska, Wiesława : Priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016 / Wiesława 
Mądrowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 7 (9), s. 34-36 
Dlaczego Rok Otwartej Szkoły? Wyzwania współczesnej placówki oświatowej. Na czym 
może polegać otwartość przedszkola? Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2015/2016. Bezpieczeństwo dzieci. Upowszechnianie czytelnictwa. Edukacja matematyczna 
i przyrodnicza. 
 
Oleszak, Anna : Remont w szkole / Anna Oleszak // „Głos Pedagogiczny”. – 2015 
(71), s. 42-44 
Obowiązki dyrektora. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
36, dod., s. IV 
Urlop bezpłatny. Dodatek za staż pracy. Wczasy pod gruszą. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
37, dod., s. IV 
Urlop okolicznościowy. Urlop zdrowotny. Praca na roli. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
38, dod., s. IV 
Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy. Zatrudnienie na czas określony. Zasiłek pogrzebowy 
dla babci. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
39, dod., s. IV 
Urlop zdrowotny i L-4 w tym samym czasie. Zbieg egzekucji komorniczej. Wypowiedzenie 
umowy o prace. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego. Świadectwo pracy z błędami. 
Wypowiedzenie a zasiłek opiekuńczy. 
 
Refundacja przeniesienia // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 37, dod., s. II 
W trybie art. 18 KN. 
 
Skrobisz, Joanna : Nagroda za długoletni wysiłek / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 38, dod., s. III 
Nagroda jubileuszowa to świadczenie ustalone w Karcie Nauczyciela o charakterze 
obligatoryjnym i roszczeniowym. 
 
Skrobisz, Joanna : Od dnia wręczenia… / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 39, dod., s. III 
Początek biegu wypowiedzenia umowy o prace. 
 
Skrobisz, Joanna : Umowy terminowe / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 36, dod., s. III-IV 
Zmiany w Kodeksie pracy. 
 



Skrobisz, Joanna : Urlopy rodzicielskie – zmiany! / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 37, dod., s. III 
Urlopy macierzyński i rodzicielski. Wysokość zasiłku macierzyńskiego. Łączenie urlopu 
rodzicielskiego z pracą. Urlop ojcowski. Inne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. E-
zwolnienia lekarskie. 
 
Skrzyński, Dariusz : Język obcy w przedszkolu od 1 września 2015 r. w pytaniach i 
odpowiedziach / Dariusz Skrzyński // „Bliżej Przedszkola”. – 2015, nr 9, s. 17-19 
Terminy wprowadzenia przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym. Jakie 
kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel, aby móc uczyć w przedszkolu języka 
angielskiego. Czy nauczyciel przedszkola, który nie ma kwalifikacji do nauczania języka 
angielskiego, powinien mieć zmniejszony etat? Ile godzin należy poświęcić na nauczanie 
języka angielskiego w rocznym przygotowaniu przedszkolnym od 1 września 2015 r. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 9, s. 7-8 
Urlop dla poratowania zdrowia a świadczenie kompensacyjne. Dodatek funkcyjny dla 
opiekuna stażu. Średnia feryjna przy nagrodzie jubileuszowej. Zwolnienie na czas rozmowy 
kwalifikacyjnej. Scenariusz spektaklu. 
 
W świetle prawa : Ty pytasz, my odpowiadamy // „Bliżej Przedszkola”. – 2015, nr 9, 
s. 6-7 
Nagroda dyrektora w czasie urlopu dla poratowania zdrowia. Szkolenie z ochrony danych 
osobowych. Dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego.  
 
Warto wiedzieć : rotacja na stanowisku nauczyciela religii // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 38, dod., s. II 
 
 
 


