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1. Co mówi prawo? : ważny artykuł 42 Karty Nauczyciela // „Głos Nauczycielski”. – 

2012, nr 2, s. 3 

      [Czas pracy] 

 

2. Gromiec,  Lucyna : Działalność gospodarcza dyrektora publicznego przedszkola i 

placówki oświatowej / Lucyna Gromiec // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 

1, dod., s. 5-7 
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3. Jaszczuk, Marta : Opodatkowanie usługi żywienia dzieci świadczonej przez 

przedszkole / Marta Jaszczuk // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 1, dod., s. 

8-9 

[Poradnik prawny] 

 

4. Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 1, s. 40, 42, 44, 46, 48 

[Zarządzenia, rozporządzenia, ustawy które weszły w życie w listopadzie, grudniu 

2011 r., styczniu 2012 r.] 

 

5. KK : Kształcenie nauczycieli / KK // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 4, s. 7 

[Nowe rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu] 

 

6. Konarska, Teresa : Nierespektowanie obowiązków przez dyrektora. Część II / Teresa 

Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 1, dod., s. II 

[Zatrudnienie nauczyciela na zlecenie jest wykroczeniem] 

 

7. Konarska, Teresa : Nierespektowanie obowiązków przez dyrektora. Część III / Teresa 

Konarska // „ Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 2, dod., s. II 

[Obniżenie, potrącenie i niewypłacenie w terminie wynagrodzenia] 

 

8. Konarska, Teresa : Powaga i wiarygodność zarzutów / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 4, dod., s. I-II 

[Przesłanki i celowość zawieszenia nauczyciela (dyrektora) w pełnieniu obowiązków] 

 

9. Konarska, Teresa : Rekompensata za urlop / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2012, nr 3, dod., s. II 

[Zasady ustalania ekwiwalentu] 

 

10. Konarska, Teresa : Urlop bezpłatny dla wizytatora / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 2, dod., s. I 

[Procedura przejścia nauczyciela na stanowisko w kuratorium] 

 

11. Konarska, Teresa : W sieci terminów / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2012, nr 1, dod., s. I 

[Konieczne przesłanki przy ustalaniu zasiłku na zagospodarowanie] 

 



12. Konarska, Teresa : Życie koryguje terminy / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2012, nr 3, dod., s. I-II 

[Możliwość przesunięcia urlopu] 

 

13. Korczewska, Elżbieta : Rada pedagogiczna w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // 

„Doradca Nauczyciela Przedszkola”. – 2011, nr 4, s. 50-51 

 

14. Kuźmińska, Krystyna : Porady prawne / Krystyna Kuźmińska // „Poradnik 

Bibliotekarza” . – 2012, nr 1, s. 14-15 

[Zadania i funkcje bibliotek powiatowych, przygotowanie pedagogiczne w 

bibliotekach publicznych, zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury, w 

tym bibliotek] 

15. Lesińska, Joanna : Prawo do nauki ucznia z chorobą przewlekłą / Joanna Lesińska // 

„Głos Pedagogiczny”. – 2012(35), s. 46-48. 

[Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, opieka szkoły nad uczniem 

przewlekle chorym, porozumienie z rodzicami, zapewnienie pomocy psychologiczno-

społecznej] 

 

16. Osuch, Maciej : „Niebieskie Karty”, czyli ratunek w pieczęci / Maciej Osuch // 

„Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 1, s. 42-47 

[Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”]  

 

17. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

1, dod., s. IV 

[Okres wypowiedzenia, wypłata nagrody jubileuszowej nauczycielowi, dodatek 

wiejski, odpis na fundusz socjalny]  

 

18. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

2, dod., s. IV 

[Dodatek stażowy dla emeryta, absencja w pracy a świadectwo pracy, indywidualne 

nauczanie, zaświadczenie o niekaralności]  

 

19. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

3, dod., s. IV 

[Wymiar urlopu w placówce nieferyjnej, odprawa pośmiertna, likwidacja zakładu a 

ochrona przedemerytalna, pobieranie emerytury a ochrona przed wypowiedzeniem, 

przerwy świąteczne a praca nauczycieli, fundusz socjalny]  

 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

4, dod., s. IV 

[Urlop zdrowotny, zastępstwo a dodatkowe wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy dla 

zatrudnionego na czas określony, godziny karciane]  

 

21. Pytania do eksperta / radzi Agata Piszko, Bożena Barszczewska, Magdalena Sender // 

„Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 1, s. 59 

 [Uczniowie obcokrajowcy w szkole, a prawo oświatowe] 

   



22. Skrobisz, Joanna : Dodatkowe wynagrodzenia / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 1, dod., s. III-IV 

 

23. Skrobisz, Joanna : Fundusz socjalny w szkole / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 2, dod., s. III-IV 

 

24. Skrobisz, Joanna : Nauczyciel w oddziale przedszkolnym / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 3, dod., s. III 

 

25. Skrobisz, Joanna : Wszystko o wynagrodzeniu / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 4, dod., s. III 

[Zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych] 

 

26. Skrzyński, Dariusz : Obowiązki nauczyciela przedszkola / Dariusz Skrzyński // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 1, dod., s. 1-5 

[Poradnik prawny] 

 

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

– 2012, nr 1, s. 13-14 

[Trzynastka, zwolnienie od pracy, odprawa emerytalna, ekwiwalent za umowę na 

zastępstwo, zaświadczenie o niekaralności z KRK, prawo autorskie] 

 

28. Skrzyński, Dariusz : Wypadek dziecka w przedszkolu / Dariusz Skrzyński // „Doradca 

Nauczyciela Przedszkola”. – 2011, nr 4, s. 46-49 

 

29. Walkiewicz, Elżbieta : Status prawny dyrektora szkoły / Elżbieta Walkiewicz // 

„Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 1, s. 37-40 

[Analiza prawna] 

 

30. Warto wiedzieć : grzywna za nieprzestrzeganie przepisów bhp // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 4, dod., s. II 

 

31. Warto wiedzieć : ekwiwalent także za urlop uzupełniający // „Głos Nauczycielski”. – 

2012, nr 3, dod., s. II 

 

32. Wesołowska, Anna Maria : Młodzież a współczesne zagrożenia / Anna Maria 

Wesołowska // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 1, s. 48-52 

[Analiza prawna zjawiska] 

33. Wędrychowski, Marek P. : Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły 

/ Marek P. Wędrychowski  // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 1, s. 56-58 

[Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone działaniem nauczycieli, uczniów i 

innych osób na terenie szkoły] 

 

34. Więcławska-Stysz, Krystyna : Zgodnie z prawem / Krystyna Więcławska-Stysz // 

„Wszystko dla Szkoły”. – 2012, nr 1, s. 13. 

[Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne w świetle rozporządzenia MEN z 17 

listopada 2010 r.] 

 



35. Winnicki, Jan : Zmiany w prawie / Jan Winnicki // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 3, 

s. 13 

[Nowe rozporządzenie MEN: egzaminy eksternistyczne i kształcenie ustawiczne] 

 

36. Zozula, Jolanta : Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda ? / Jolanta 

Zozula // „Szkoła Specjalna”. – 2011, nr 5, s. 377—386 

[Prawa dziecka w szkole] 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


