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Wrzesień 2011 

1. Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 
stycznia do 30 czerwca 2011 r. / oprac. Barbara Ellwart // „Przegląd Oświatowy”. – 
2011, nr 13, s. 9-11 

2. Ellwart, Barbara : Komu zostanie zawieszona emerytura od 1 października 2011 r. 
/ Barbara Ellwart // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 14, s. 11 

3. Golat, Rafał : Szczególny status pracowników bibliotek publicznych / Rafał Golat // 
„Bibliotekarz”. – 2011, nr 9, s. 32 

4. Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 9, s. 37, 39, 41, 43, 
45, 47 
 [Rozporządzenia i ustawy oświatowe] 

5. Konarska, Teresa : Płaca pod ochroną / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2011, nr 38, dod., s. II 
 [Ograniczone prawo dysponowania wynagrodzeniem] 

6. Konarska, Teresa : Przeniesienie jest możliwe / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2011, nr 37, dod., s. I-II 
 [Sytuacja prawna nauczyciela uzupełniającego etat] 

7. Konarska, Teresa : Skonsumowanie w dobrej wierze / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2011, nr 38, dod., s. I 
 [Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia] 

8. Konarska, Teresa  : Szczególny tryb wypowiedzenia  /  Teresa Konarska  // „Głos 
Nauczycielski”. – 2011, nr 39,  dod., s. II 
 [Rozwiązanie umowy w związku z ciężkim naruszeniem podstawowych 

obowiązków przez pracodawcę] 

9. Konarska, Teresa : Świadomy stażysta / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2011, nr 36, dod., s. I-II 
 [Sytuacja prawna nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole] 

10. Konarska, Teresa : W poszukiwaniu pracy / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2011, nr 37, dod., s. II 
 [Dodatkowe zatrudnienie w czasie urlopu wychowawczego] 

11. Konarska, Teresa  :  Zadośćuczynienie i odszkodowanie  /  Teresa Konarska  // 
„Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 39,  dod., s. I-II 
 [Roszczenie związane z mobbingiem] 

12. Kuźmińska, Krystyna : Porady prawne : zmiana warunków pracy / Krystyna 
Kuźmińska // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2011, nr 9, s. 22 
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13. Łoskot, Małgorzata : Och ta szkolna biurokracja / Małgorzata Łoskot // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2011, nr 31, s. 51-53 
 [Dokumentacja szkolna w świetle nowelizacji rozporządzenia MENiS z dnia 19 

lutego 2002 r.] 

14. Marczuk, Bartosz : Czas poważnie porozmawiać o zmianie Karty Nauczyciela / 
Bartosz Marczuk // „Dziennik. Gazeta Prawna”.  – 2011, nr 185, s. 9 

15. Mende, Wanda : Zasady udostępniania danych osobowych ucznia i jego rodziny / 
Wanda Mende // „Głos  Pedagogiczny”. – 2011, nr 31, s. 58-59 

16. Pytania do eksperta // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 9, s. 48-49 
 [Rady ekspertów dotyczące prawnych aspektów uchwalania programów 

wychowawczych i profilaktycznych szkół] 

17. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2011, nr 36, dod., s. IV 
 [Urlop uzupełniający, urlop wypoczynkowy a brak orzeczenia lekarskiego, 

zwolnienie lekarskie a godziny ponadwymiarowe, dodatek za staż pracy 

nauczyciela przedszkola, rachunek dla ZFŚS] 

18. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2011, nr 37, dod., s. IV 
 [Karta urlopowa, praca w szczególnym charakterze, wymiar urlopu 

wypoczynkowego, służba przygotowawcza, usprawiedliwienie nieobecności] 

19. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2011, nr 38, dod., s. IV 
 [Wypłata diety, powierzenie obowiązków dyrektora, przechowywanie 

dokumentów] 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2011, nr 39, dod., s. IV 
 [Delegacja czy wpis do książki wyjść, pracujący emeryt, podróż służbowa]  

21. Skrobisz, Joanna : Czas na staż / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2011, nr 36, dod., s. III 
 [Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli] 

22. Skrobisz, Joanna : Jednak dwa dodatki / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 
– 2011, nr 38, dod., s. III-IV 

 [Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych] 

23. Skrobisz, Joanna  : Konsekwencje dla pracownika  /  Joanna Skrobisz  // „Głos 
Nauczycielski”. – 2011, nr 39,  dod., s. III 
 [Zawyżony dodatek stażowy] 
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24. Skrobisz, Joanna : Pierwsza pomoc w szkole / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2011, nr 37, dod., s. III-IV 
 [Przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym a sytuacja szkolna] 

25. Skrobisz, Joanna : Podstawa do dyscyplinarki / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2011, nr 39, dod., s. III-IV 
 [Opóźnienie w usprawiedliwieniu nieobecności w pracy] 

26. Skrzyński, Dariusz : Odpowiedzialność za wypadek w szkole / Dariusz Skrzyński 
// „Biblioteka w Szkole”. – 2011, nr 9, s. 10-13 

27. Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w 
Szkole”. – 2011, nr 9, s. 14-15 
 [Zatrudnienie nauczyciela, nagroda jubileuszowa, awans zawodowy] 

28. Soczyński, Bogumił : Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na czas 
określony w szkole lub placówce feryjnej / Bogumił Soczyński // „ Przegląd 
Oświatowy”. – 2011, nr 13, s. 9-11 

29. Soczyński, Bogumił : W sprawie prawa do wcześniejszej emerytury nauczyciela 
placówki specjalnej / Bogumił Soczyński  // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 14, 
s. 9-10 

30. Soczyński, Bogumił : W sprawie wysokości odprawy dla nauczyciela, z którym 
rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, po 
uprzednim zatrudnieniu go w zmniejszonym wymiarze zajęć w trybie art. 22 ust. 2 
KN / Bogumił Soczyński  // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 14, s. 11 

31. Soczyński, Bogumił : Zatrudnienie nauczyciela po raz trzeci na czas określony / 
Bogumił Soczyński  // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 14, s. 10 

32. Wiliński, Piotr : Współpraca pedagoga z nauczycielami w ramach zespołu / Piotr 
Wiliński / Piotr Wiliński // „Głos Pedagogiczny”. – 2011, nr 31, s. 46-50 
 [Regulacje prawne współpracy pedagoga z nauczycielem w świetle przepisów 

obowiązujących od 1 września 2011 r.] 


