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Buczkowska, Aneta : Ewaluacja realizacji podstawy programowej : w odniesieniu do 
nowych obszarów (po 1 września 2015 r.) / Aneta Buczkowska // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. – 2015, nr 8 (10), s. 30-34 
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Przygotowanie 
dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem 
regionalnym. Planowane cele edukacji w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się 
językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym. 
 
Charkiewicz, Dorota : Urlopy okolicznościowe / Dorota Charkiewicz // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. – 2015, nr 8 (10), s. 35-37 
Urlopy okolicznościowe przysługują pracownikowi w związku z różnymi wyjątkowymi 
sytuacjami dotyczącymi życia rodzinnego i osobistego. Pracownik powinien wykazać za 
pomocą odpowiednich środków dowodowych okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w 
pracy. 
 
Czub-Kiełczewska, Sylwia : Zmiany w przepisach : fakty i mity / Sylwia Czub-
Kiełczewska. – (Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i 
praktyka) // „Bibliotekarz”. - 2015, nr 10, s. 46-48     
 
Gąsiorek, Piotr : Finansowanie kształcenia specjalnego / Piotr Gąsiorek // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 10, s. 38-40 
Sposoby finansowania kosztów kształcenia specjalnego, rodzaje wydatków, jakie mogą być 
poniesione z subwencji oświatowej na to kształcenie, oraz kontroli jej wydatkowania. 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 10, s. 8, 9 
Rozporządzenia, które weszły w życie w sierpniu, wrześniu 2015 r. 
 
Konarska, Teresa : Czas jest pojęciem względnym / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 44, dod., s. I 
Pensum i tygodniowa norma pracy. 
 
Konarska, Teresa : Kryteria do zwolnienia / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 43, dod., s. I 
Możliwość nauczania dwóch przedmiotów (np. języka polskiego i historii) przez nauczyciela 
może być decydującym kryterium przy wyborze kandydatów do zwolnienia – uznał Sąd 
Najwyższy.  
 
Konarska, Teresa : Niezwłoczne usprawiedliwienie / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 40, dod., s. I 
Termin i zasady powiadomienia o absencji. 
 
Konarska, Teresa : Roszczenie o przekształcenie / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 40, dod., s. I 
Obligatoryjność ograniczenia etatu. 
 
Konarska, Teresa : Uzupełnienie i dodatkowy etat / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 42, dod., s. I 
Sposoby dopełnienia etatu z zachowaniem mianowania. 
 



Konarska, Teresa : Wypoczynek w październiku / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 41, dod., s. II 
Ustalenie i termin urlopu uzupełniającego. 
 
Konarska, Teresa : Zwolnienie dyscyplinarne. [Część I] / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 42, dod., s. II 
Przesłanki rozwiązania umowy z winy pracownika (art. 52 K.p.). 
 
Konarska, Teresa : Zwolnienie dyscyplinarne. Część II / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 43, dod., s. II 
Procedura stosowania art. 52 K.p. – terminy i opinia związku. 
 
Konarska, Teresa : Zwolnienie dyscyplinarne. Część III / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 44, dod., s. II 
Sytuacje wskazujące na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. 
 
Konarska, Teresa : Żądaj zwolnienia / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 41, dod., s. I-II 
Warunki udzielania zwolnień w czasie pracy. 
 
Konarski, Tadeusz : Ewidencja i rozliczanie „darmowych” podręczników / Tadeusz 
Konarski // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 10, s. 21  
W jaki sposób należy przeprowadzić ewidencję podręczników. W jaki sposób należy określić 
wartość podręcznika z zestawu i jak go zaewidencjonować. Co zrobić, gdy uczeń zgubi 
podręcznik. Jak poradzić sobie w sytuacji w której zmienia się liczba uczniów.  
 
Łoskot, Małgorzata : Współpraca pedagoga szkolnego z pracownikami OPS / 
Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. – 2015 (72), s. 61-63 
Obszary współpracy pedagoga z pracownikami OPS-u. Procedura kontaktów i współpracy z 
ośrodkiem pomocy społecznej.  
 
Pery, Andrzej : Zadania administracyjne / Andrzej Pery // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, 
nr 10, s. 32-37 
Zakres zadań administracyjnych. Współpraca z organem prowadzącym. Prawo 
wewnątrzszkolne. Delegowanie uprawnień. Poziomy delegowania zadań.  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
40, dod., s. IV 
Praca w okresie urlopu wypoczynkowego. Praca w szkole filialnej. Wymiar urlopu 
wypoczynkowego. Dni opieki nad dzieckiem. Przerwa w zatrudnieniu. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
41, dod., s. IV 
Postępowanie o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Praca na nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne. Wnioski dla nauczycieli. Wysokość pensum. Urlop dla 
nauczyciela na zastępstwie. Wymiar urlopu.  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
42, dod., s. IV 
Refundacja okularów. Zasiłek na zagospodarowanie. Nauczyciel rewalidacji. Nabycie prawa 
do urlopu. Wymiar urlopu. 
 



Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
43, dod., s. IV 
Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia. Przerwa na karmienie. Studia doktoranckie a 
staż pracowniczy. Korzystanie ze zwolnień przez pracowników. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
44, dod., s. IV 
Wynagrodzenie podlegające zajęciu. Wymiar urlopu wypoczynkowego. Dodatek za staż 
pracy. 
 
Pytania do eksperta / radzi Agata Piszko, Piotr Gąsiorek, Krzysztof Lodziński // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 10, s. 42 
Realizacja kształcenia specjalnego. 
 
Skrobisz, Joanna : Angielski w przedszkolu / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 43, dod., s. III 
Kwalifikacje nauczycieli języka obcego. 
 
Skrobisz, Joanna : Babcia na macierzyńskim / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 42, dod., s. III 
Po zmianie przepisów rodzic, wdowiec lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny po 
przerwaniu pracy lub działalności może ubiegać się o zasiłek macierzyński, jeżeli sprawuje 
osobistą opiekę nad dzieckiem. 
 
Skrobisz, Joanna : Kompensówka nie dla wszystkich / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 41, dod., s. III-IV 
Uprawnieni. Warunki do uzyskania świadczenia. Wymagany okres składkowy i 
nieskładkowy. Praca nauczycielska. Rozwiązanie stosunku pracy. Prawo do świadczenia. 
Świadczenie kompensacyjne świadczeniem okresowym.  
 
Skrobisz, Joanna : Mniej w kieszeni pracownika / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 44, dod., s. III-IV 
Pracodawca dokonuje potrąceń. 
 
Skrobisz, Joanna : Plus dziesięć dni w roku / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 40, dod., s. III 
Dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego. 
 
Skrzyński, Dariusz : Powrót nauczyciela do pracy po urlopie macierzyńskim, 
rodzicielskim, wychowawczym lub dla poratowania zdrowia / Dariusz Skrzyński // 
„Bliżej Przedszkola”. – 2015, nr 10, s. 22-24 
Badania kontrolne po powrocie z urlopów związanych z wychowaniem dziecka. Zatrudnienie 
po powrocie z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego. Badania kontrolne po 
urlopie dla poratowania zdrowia. Zatrudnienie po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 10, s. 9-10 
Okres zatrudnienia między stopniami awansu zawodowego. Kontrola komputera. 
Uzupełnienie kwalifikacji. Zmiana stanowiska nauczyciela.  
 
Skrzyński, Dariusz : W świetle prawa : Ty pytasz, my odpowiadamy / Dariusz 
Skrzyński // „Bliżej Przedszkola”. – 2015, nr 10, s. 6-7 



Zasiłek na zagospodarowanie. Obowiązkowy język w przedszkolu. FCE a nauczanie języka 
angielskiego. 
 
Sobiak, Magdalena : Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli – pytania i 
odpowiedzi / Magdalena Sobiak // „Nowa Szkoła”. – 2015, nr 8, s. 42-43 
 
Warto wiedzieć : zwrot potrąconego wynagrodzenia // „Głos Nauczycielski”. – 2015, 
nr 41, dod., s. I 
 
Wypoczynkowy po rodzicielskim // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 42, dod., s. III 
Podstawa prawna art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela. 
 
 
 


