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Bartoszewska, Wioletta : Odpowiedzialność dyscyplinarna / Wioletta Bartoszewska // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 10 (12), s. 30-32 
Wymierzanie kar dyscyplinarnych. Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zatarcie 
kar dyscyplinarnych. Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków. 
 
Buczkowska, Aneta : Kodeks etyki pracowników / Aneta Buczkowska // „Wychowanie 
w Przedszkolu”. – 2015, nr 10 (12), s. 35-37 
Wzory pism (Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników 
Przedszkola…, Kodeks etyczny pracowników Przedszkola…, Oświadczenie). 
 
Czub-Kiełczewska, Sylwia : Powierzenie danych osobowych, czyli zlecanie zadań 
innym podmiotom / Sylwia Czub-Kiełczewska. – (Ochrona danych osobowych w 
pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka) // „Bibliotekarz”. - 2015, nr 12, s. 42-
44     
 
Gawrońska-Pryciak, Agata : Nadzór pedagogiczny / Agata Gawrońska-Pryciak // 
„Kształcenie Zawodowe”. – 2015, nr 4 (22), s. 49-56 
Na czym polega nadzór pedagogiczny. 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 12, s. 9 
Rozporządzenia, które weszły w życie w październiku, listopadzie, grudniu 2015 r., styczniu 
2016 r. 
 
Kolanowski, Wojciech : Interpretacja przepisów o zdrowym żywieniu / Wojciech 
Kolanowski // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 12, s. 48-52 
 
Konarska, Teresa : Dynamiczna emerytura / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 51-52, dod., s. II 
Sposoby przeliczania świadczenia. 
 
Konarska, Teresa : Prawo do ponadwymiarówek / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 49, dod., s. I-II 
Praca w godzinach ponadwymiarowych jest nie tylko obowiązkiem nauczyciela, ale także 
jego prawem. Dlatego przysługuje mu roszczenie o ich przydzielenie. 
 
Konarska, Teresa : Rok, trzy i dziesięć / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 49, dod., s. II  
Jeżeli pracodawca uporczywie uchyla się od wypłaty zaległego świadczenia, pozostaje tylko 
droga sądowa. Należy się z tym spieszyć, gdyż terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku 
pracy są krótkie. 
 
Konarska, Teresa : Rozbieżności zbliżenia / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 51-52, dod., s. I-II 
Potwierdzenie kwalifikacji. 
 
Konarska, Teresa : W dwóch szkołach / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 50, dod., s. II 
Ustalenie gratyfikacji jubileuszowej. 



 
Konarska, Teresa : Zastępstwo ma się dobrze / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 50, dod., s. I-II 
Konstrukcja umowy na zastępstwo po zmianach (po 22.II.2016)  
 
Lesińska, Joanna : Spóźnienia nauczyciela do pracy / Joanna Lesińska // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2015 (74), s. 60-61 
Zasady informowania o spóźnieniach i usprawiedliwiania ich. Odpowiedzialność 
porządkowa, dyscyplinarna, służbowa. Skutki finansowe. 
 
Łyszczarz, Michał : Centrum usług wspólnych / Michał Łyszczarz // „Kształcenie 
Zawodowe”. – 2015, nr 4 (22), s. 3-6 
Analiza ustawy o systemie oświaty pod kątem tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół i placówek, jak również organizowania wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek. 
 
Łyszczarz, Michał : Czy prowadzenie szkoły jest działalnością gospodarczą / Michał 
Łyszczarz // „Kształcenie Zawodowe”. – 2015, nr 4 (22), s. 7-11 
Analiza ustawy o systemie oświaty. 
 
Łyszczarz, Michał : Zasady organizowania wypoczynku / Michał Łyszczarz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 12, s. 44-48 
Najważniejsze zmiany. Termin wejścia w życie nowelizacji. Kontrowersje wokół definicji 
wypoczynku. Dodatkowe dni wolne od zajęć. Nowa organizacja wypoczynku. Praca 
nauczyciela w czasie ferii. 
 
Procedura postępowania w razie wypadku na terenie przedszkola // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. – 2015, nr 10 (12), s. 33-34 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
49, dod., s. IV 
Badania lekarskie i wymiar urlopu. Pensum uzupełnione o godziny w świetlicy. Dopłata do 
sanatorium z funduszu socjalnego. Koszt dojazdu na badania profilaktyczne. Składka na 
ZUS od książki. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
50, dod., s. IV 
Zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Wypowiedzenie zmieniające. Urlop zdrowotny a 
praca w szkole niepublicznej. Zgoda na zatrudnienie emerytów. Jeden nauczyciel opiekunem 
stażysty i kontraktowego. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
51-52, dod., s. IV 
Dni opieki nad dzieckiem. Praca na roli. Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela na 
zastępstwie. Urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym. Świadczenie kompensacyjne a 
praca. 
 
Pytania do eksperta / radzi Bożena Barszczewska, Piotr Gąsiorek // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 12, s. 54 
Nowe zasady żywienia uczniów. 
 
 



Skrobisz, Joanna : Dyrektor szkoły pracodawcą / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 49, dod., s. III 
Dla każdego nauczyciela i pracownika oświaty pracodawcą jest jednostka organizacyjna. 
 
Skrobisz, Joanna : Macierzyński i ojcowski w 2016 r. : dużo zmian! / Joanna Skrobisz 
// „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 50, dod., s. III-IV 
 
Skrobisz, Joanna : Nagroda w wyższej wartości / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 51-52, dod., s. III 
Prawo pracownika samorządowego do jubileuszówki. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 12, s. 10-12 
Odpracowywanie dni ustawowo wolnych od pracy. Wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe w dniu opieki nad dzieckiem lub urlopu okolicznościowego. Przydział zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych dla nauczyciela bibliotekarza. Skierowanie do sanatorium a 
urlop dla poratowania zdrowia. Adopcja a uprawnienia związane z rodzicielstwem.  
 
Szelewa, Stanisław : Zarządzanie nieruchomością / Stanisław Szelewa // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 12, s. 37-42 
Zakres obowiązków dyrektora szkoły/placówki w oparciu o przepisy prawa budowlanego. 
Prowadzenie dokumentacji z zakresu zarządzania szkołą jako obiektem budowlanym. 
 
Wójtowicz-Kowalska, Marta : Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o 
pracę zawartej na czas nieokreślony – podstawy prawa pracy dla bibliotekarza. Cz. 
2, Przyczyny leżące po stronie pracownika jako uzasadniające rozwiązanie umowy o 
pracę za wypowiedzeniem / Marta Wójtowicz-Kowalska // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 
12, s. 37-41 
 
 
 
 


