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1. Golat, Rafał : Zmiany dotyczące kwalifikacji bibliotekarzy / Rafał Golat // 

„Bibliotekarz”. – 2013, nr 11, s. 44-45 

[Analiza ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów] 

 

2. Kmita, Danuta : Odpowiedź MEN na list wychowawców świetlic / Danuta Kmita // 

„Świetlica w Szkole”, 2013, nr 06, s. 9 

[Zmiany w rozporządzeniu o kwalifikacjach nauczycieli świetlic]          

 

3. Konarska, Teresa : Absencja. [Część I] / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 46, dod., s. II 

[Rodzaje zwolnień i prawo do wynagrodzenia] 

 

4. Konarska, Teresa : Absencja. Część II / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 47, dod., s. II 

[Rodzaje zwolnień i prawo do wynagrodzenia] 

 

5. Konarska, Teresa : Absencja. Część III / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 48, dod., s. II 

[Rodzaje zwolnień i prawo do wynagrodzenia] 

 

6. Konarska, Teresa : Ekwiwalent za nękanie / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2013, nr 45, dod., s. I 

[Przesłanki odszkodowania związanego z mobbingiem] 

 

7. Konarska, Teresa : Obowiązek czy uprawnienia / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 48, dod., s. II 

[Godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe] 

 

8. Konarska, Teresa : Obowiązki i uprawnienia / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 45, dod., s. II 

[Treść informacji o warunkach zatrudnienia] 

 

9. Konarska, Teresa : Rozszerzenie pensum czy godziny ponadwymiarowe? / Teresa 

Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 47, dod., s. I 

[Sposób dodawania godzin w trakcie roku szkolnego bez naruszenia warunków 

zatrudnienia] 

 

10. Konarska, Teresa : Stabilny motywacyjny  / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2013, nr 48, dod., s. I-II 

[Warunki ustalania i wypłacania dodatku motywacyjnego] 

 

11. Konarska, Teresa : Uprzedzić lub zawiadomić / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 46, dod., s. II 

[Sposób usprawiedliwiania nieobecności] 

 



12. Konarska, Teresa : Ważne orzeczenie lekarskie / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 46, dod., s. I 

[Warunki przyznawania urlopu zdrowotnego] 

 

13. Lesińska, Joanna : Gdy rodzic unika szkoły / Joanna Lesińska // „Głos Pedagogiczny”. 

– 2013(53), s. 56-57 

[Sąd rodzinny, kurator, policja] 

 

14. Mądrowska, Wiesława : Nowe regulacje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli / 

Wiesława Mądrowska // „Głos Pedagogiczny”. – 2013(53), s. 54-55 

[Działania MEN, przepisy przejściowe, dodatkowe zmiany] 

 

15. Ochrona prawna nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach  // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 47, dod. Poznaj Swoje Prawa, nr 3, s. 7-8 

[Jakie konkretne obowiązki ciążą na dyrektorze czy organie prowadzącym, który 

posiada wiedzę o popełnionym wobec nauczycieli przestępstwie, przykładowo 

naruszenia nietykalności cielesnej, jakie zachowania mogą być uznane za naruszenie 

nietykalności cielesnej, czego można się domaga, gdy rodzic ucznia znieważa 

nauczyciela w pismach, które kieruje do organu prowadzącego szkołę] 

 

16. Olszewski, Artur Tomasz : Obowiązki dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

/ Artur Tomasz Olszewski //  „Dyrektor Szkoły”, 2013, nr 11, s. 44-48 

[Dyrektor jako zarządca obiektu budowlanego, administrator budynku, gospodarka 

odpadami komunalnymi] 

 

17. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 

45, dod., s. IV 

[Badania okresowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, rozwiązanie umowy bez 

wypowiedzenia, zmiana nazwy szkoły, awans pracownika zatrudnionego na 

zastępstwo]  

 

18. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 

46, dod., s. IV 

[Zaliczenie działu specjalnej produkcji rolnej, wojskowy emeryt a ochrona 

przedemerytalna, wymiar urlopu, uprawnienie pracowników niepełnosprawnych]  

 

19. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 

47, dod., s. IV 

[Skład komisji socjalnej, zbieg egzekucji komorniczej, urlop rodzicielski a praca na 

zlecenie, ochrona stosunku pracy, godzina w przedszkolu, ustalenie wynagrodzenia za 

część miesiąca]  

 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 

48, dod., s. IV 

[Wymiar urlopu wypoczynkowego, urlop w świadectwie pracy, dzień wolny za 

szkolenie, dodatkowy urlop wypoczynkowy, korekta świadectwa pracy, zasiłek na 

zagospodarowanie]  

 

 



21. Skrobisz, Joanna : Dożywotnie mianowanie / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 47, dod., s. III 

[Kadry w oświacie] 

 

22. Skrobisz, Joanna : Nieobecny bez usprawiedliwienia – zwolniony? / Joanna Skrobisz 

// „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 46, dod., s. III 

[Kadry w oświacie] 

 

23. Skrobisz, Joanna : Stażowy do zwrotu? Niekoniecznie… / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 46, dod., s. III 

[Zawyżony dodatek za wysługę lat – konsekwencje dla pracownika] 

 

24. Skrobisz, Joanna : Wymiar urlopu wypoczynkowego / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 45, dod., s. III 

[Działalność socjalna w szkole] 

 

25. Skrobisz, Joanna : Prezenty świąteczne / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 48, dod., s. III 

[Ubezpieczenia społeczne] 

 

26. Skrzyński, Dariusz : Jak założy punkt przedszkolny? Część II / Dariusz Skrzyński // 

„Wychowanie w Przedszkolu”, 2013, nr 10, dod.  s. 7-8          

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

27. Skrzyński, Dariusz : Nowelizacja statutu szkoły : wykaz zmian i procedura 

postępowania / Dariusz Skrzyński // „Świetlica w Szkole”, 2013, nr 06, s. 5-6 

 

28. Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”, 

2013, nr 11, s. 7-8 

[Rozliczenie godzin karcianych w dni wolne ustalone przez dyrektora, umowa na czas 

nieokreślony z nauczycielem kontraktowym, praca nauczyciela w sobotę i niedzielę, 

wstrzymanie wypłaty dodatku funkcyjnego, termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla 

nauczyciela]  

 

29. Skwarka, Ewa : Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci bez orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego / Ewa Skwarka  // „Wychowanie w Przedszkolu”, 

2013, nr 10, dod.  s. 1-2          

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

30. Stradomski, Krzysztof : Nauczyciel w roli funkcjonariusza publicznego / Krzysztof 

Stradomski  // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 47, dod. Poznaj Swoje Prawa, nr 3, s. 

1-6 

[Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela] 

 

31. Szelewa, Stanisław : Nowelizacja Karty Nauczyciela / Stanisław Szelewa //  

„Dyrektor Szkoły”, 2013, nr 11, s. 23-25 

[Dodatek uzupełniający, dodatek wiejski i inne uprawnienia socjalne, wymiary i 

terminy urlopu wypoczynkowego, urlop dla poratowania zdrowia] 

 



32. Szymczak, Maja : Jaka praca, taka płaca : prawo do równego traktowania w zakresie 

wynagradzania / Maja Szymczak // „Wychowanie w Przedszkolu”, 2013, nr 10, dod.  

s. 3-6          

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

33. Zegarek, Łukasz : Lepiej zapytać o zgodę  / Łukasz Zegarek  // „Głos Pedagogiczny”. 

– 2013(53), s. 52-53 

[Przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczniów] 

 

 


