
Październik 2013 

 

 

1. Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna : Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli. Część II / 

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk // „Wychowanie w Przedszkolu”, 2013, nr 9, dod.,  

s. 1-2    

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

2. Golat, Rafał : Aspekty czasowe ewidencji materiałów bibliotecznych / Rafał Golat // 

„Bibliotekarz”, 2013, nr 10, s. 37-38 

[Terminy wykonywania określonych czynności, związanych z ewidencjonowaniem 

materiałów bibliotecznych] 

 

3. Gromiec, Lucyna : Praktyki pedagogiczne w szkole i placówkach oświatowych / 

Lucyna Gromiec // „Wychowanie w Przedszkolu”, 2013, nr 9, dod.,  s. 3-4          

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

4. Howorka, Bolesław : O deregulacji i zawodzie bibliotekarza / Bolesław Howorka  // 

„Bibliotekarz”, 2013, nr 10, s. 39-44 

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

wykonywanie niektórych zawodów] 

 

5. Janczak, Dorota : Tablety w przedszkolu / Dorota Janczak // „Wychowanie w 

Przedszkolu”, 2013, nr 9, dod.,  s. 7-8          

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

6. Kalendarium zmian prawnych / „Dyrektor Szkoły”, 2013, nr 10, s. 9 

[Rozporządzenia, które weszły w życie we wrześniu 2013 r.] 

 

7. Kiełb, Anna : Jak być dobrym opiekunem stażu / Anna Kiełb // „Głos Pedagogiczny”. 

– 2013(52), s. 51-53 

[Przepisy prawne w zakresie awansu zawodowego] 

 

8. Konarska, Teresa : Awans zawodowy w nowej szkole / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 41, dod., s. II 

[Konsekwencje zawieszenia stosunku pracy w czasie urlopu bezpłatnego] 

 

9. Konarska, Teresa : Koszty przeprowadzki / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2013, nr 40, dod., s. I-II 

[Konsekwencje przeniesienia do innej miejscowości] 

 

10. Konarska, Teresa : Nagroda dla sekretarza / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2013, nr 40, dod., s. II 

[Ustalenie „jubileuszówki” dla nienauczycieli] 

 

11. Konarska, Teresa : Niedoszły pracodawca / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2013, nr 43, dod., s. II-III 

[Skutki niewykonania przyrzeczonej umowy] 

 



12. Konarska, Teresa : Poprawność i aktywność / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 40, dod., s. II 

[Ocena nauczyciela jako pracownika] 

 

13. Konarska, Teresa : Świadectwo po terminie / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 41, dod., s. I-II 

[Zasady wydawania świadectwa pracy] 

 

14. Konarska, Teresa : W drodze konkursu / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 42, dod., s. II 

[Przekształcanie warunków pracy i płacy pracowników szkoły] 

 

15. Konarska, Teresa : Wypowiedzenie zmieniające. [Część I] / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 43, dod., s. I-II 

[Wszystko o organizowaniu i finansowaniu praktycznej nauki zawodu] 

 

16. Konarska, Teresa : Wypowiedzenie zmieniające. [Część II] / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 44, dod., s. I-II 

[Przekształcanie warunków pracy i płacy pracowników szkoły] 

 

17. Konarska, Teresa : Zniesienie stanu nieczynnego / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 42, dod., s. I-II 

[Możliwość kontynuowania pracy] 

 

18. Kobus, Iwona : Granice współpracy szkoły z prywatną firmą  / Iwona Kobus // 

„Dyrektor Szkoły”, 2013, nr 10, s. 44-46 

[Zagrożenia i uwarunkowania prawne] 

 

19. Lesińska, Joanna : Nauczyciel w sieci cyberprzemocy / Joanna Lesińska // „Głos 

Pedagogiczny”. – 2013(52), s. 18-19 

[Kwalifikacja prawna zachowań, postępowanie szkoły] 

 

20. Lesińska, Joanna : Palący e-problem / Joanna Lesińska // „Głos Pedagogiczny”. – 

2013(52), s. 58-59 

[Rozwiązania dopuszczalne wobec nauczycieli, dyscyplinowanie uczniów] 

 

21. Michalak, Dorota : Warunek dobrej edukacji / Dorota Michalak // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 41, dod. Poznaj Swoje Prawa, s. 1-6 

[Nauczyciel jako członek rady pedagogicznej – uprawnienia i obowiązki] 

 

22. Napiórkowska, Katarzyna : Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w świetle danych statystycznych / Katarzyna Napiórkowska // „Problemy 

Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2013, nr 8, s. 3-15 

[Aktualne problemy opieki i wychowania] 

 

23. Olszewska, Agnieszka : Sytuacja prawna nieletnich rodziców / Agnieszka Olszewska 

// „Dyrektor Szkoły”, 2013, nr 10, s. 40-44 

[Zdolność do czynności prawnych a władza rodzicielska, nieletni ojciec dziecka, 

uznanie ojcostwa, koszty utrzymania dziecka, obowiązek szkolny a nieletni rodzice, 



interwencja w przypadku uczennicy w ciąży, kiedy ciąża uczennicy jest wynikiem 

przestępstwa] 

 

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

40, dod., s. IV 

[Dodatek za staż pracy, urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy, jak wyliczy 

okres zasiłkowy?] 

 

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

41, dod., s. IV 

[Okres zasiłkowy, badania lekarskie, godziny nadliczbowe, czas pracy, odprawa 

pośmiertna]  

 

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

42, dod., s. IV 

[Odpracowanie wyjść prywatnych, ryczałt za pranie odzieży a składniki na ZUS, dwie 

umowy z jednym pracodawcą, nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy, 

świadczenia socjalne a dochód]  

 

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

43, dod., s. IV 

[Obniżenie zasiłku macierzyńskiego, informacja o ryzyku zawodowym]  

 

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

44, dod., s. IV 

[Oskładkowanie nagrody jubileuszowej, świadczenia kompensacyjne a działalność 

gospodarcza, zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym, dodatek za staż 

pracy, urlop uzupełniający] 

 

29. Rada pedagogiczna w pytaniach i odpowiedziach // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 

41, dod. Poznaj Swoje Prawa, s. 7-8 

[Uczestnictwo w radzie pedagogicznej, kontrola dyrektora nad protokołem rady, 

opinia rady o dyrektorze, tajemnica służbowa, prawny obowiązek organizowania 

przez dyrektora rad pedagogicznych] 

 

30. Skrobisz, Joanna : Decyzje dyrektora szkoły / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 43, dod., s. III-IV 

[Zarządzanie oświatą] 

 

31. Skrobisz, Joanna : Dodatki motywacyjne / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 44, dod., s. III 

[Przyznawanie dodatku, kontrola organów samorządowych, upływ terminu] 

 

32. Skrobisz, Joanna : Dla kogo wyrównanie / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 41, dod., s. III 

[Zasiłek macierzyński na nowych zasadach] 

 

33. Skrobisz, Joanna : Notatki służbowe / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 40, dod., s. III 

[Jak prowadzić akta osobowe pracowników?] 



 

34. Skrobisz, Joanna : Raport ZUS RMUA i prawo do świadczeń / Joanna Skrobisz // 

„Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 40, dod., s. III-IV 

[Wademekum kadrowe] 

 

35. Skrobisz, Joanna : Ślub lub urodzenie dziecka / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 42, dod., s. III 

[Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe] 

 

36. Skrzyński, Dariusz : Jak założy punkt przedszkolny? Część I / Dariusz Skrzyński // 

„Wychowanie w Przedszkolu”, 2013, nr 9, dod.  s. 5-6          

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

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

2013, nr 10, s. 8-9 

[Świadczenia kompensacyjne, termin zakończenia umowy na zastępstwo, dodatek za 

wysługę lat dla nauczyciela niepełnozatrudnionego w drugiej szkole]          

 

38. Skrzyński, Dariusz : Proponowane zmiany Karty Nauczyciela i ich skutki dla 

nauczycieli bibliotekarzy / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”, 2013, nr 10, s. 

6-8     

 

39. Szelewa, Stanisław : O projekcie zmian w Karcie Nauczyciela / Stanisław Szelewa //  

„Dyrektor Szkoły”, 2013, nr 10, s. 10-13 

[Rozliczanie się samorządów z wysokości średnich wynagrodzeń, dodatek wiejski, 

zniesienie niektórych uprawnień socjalnych, środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, wymiar i termin urlopu wypoczynkowego, urlop dla poratowania 

zdrowia] 

 

40. Warto wiedzieć // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 43, dod., s. II-III 

[Art. 389 K.c., art. 390 K.c.] 

 

41. Warto wiedzie / „Wychowanie w Przedszkolu”, 2013, nr 9, dod.  s. 4          

[Wykaz nowych rozporządzeń dotyczących awansu zawodowego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz nadzoru pedagogicznego] 

 

42. Warto wiedzieć : przyznanie zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

w czasie wypowiedzenia // „Głos Nauczycielski”. – 2013, nr 44, dod., s. II 

 

43. Wybrane orzeczenia dotyczące sprostowania świadectwa pracy // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 41, dod., s. I 

 

44. Wybrane orzeczenia sądów dotyczące wypowiedzenia zmieniającego // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 44, dod., s. I-II 

 

45. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące stanu nieczynnego // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 42, dod., s. I 

 

46. Zmiany w Karcie Nauczyciela – MEN wyjaśnia // „Głos Pedagogiczny”. – 2013(52), 

s. 11-14 



 

47. Zmiany w Karcie Nauczyciela – MEN wyjaśnia / z Grzegorzem Łachetą rozm. Kamila 

Sekułowicz // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. – 2013, nr 22, s. 12-16 

 

48. Zozula, Jolanta : Realizacja prawa dziecka do wychowania się w rodzinie w Polsce / 

Jolanta Zozula // „Szkoła Specjalna”, 2013, nr 4, s. 298-307  

 


