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Wydawnictwa zwarte
1. Dzierzgowska, Irena : Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły" / Irena
Dzierzgowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 513, [1] s., [1] k.
tabl. : il. (w tym kolor.)
2. Dzierzgowska, Irena : Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska.
- Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
2000. - 263 s. : il. + CD-ROM
Sygn. 229437 Czytelnia PBW
Sygn. A 248936 Wypożyczalnia PBW
3. Elsner, Danuta : Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do
samokształcenia. 1, Organizacja pracy własnej / Danuta Elsner, Dorota EkiertGrabowska, Barbara Kożusznik [w oprac. wzięli udział Andrzej Łukasik et al.].
- Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997. - 209, [1] s. : rys.
4. Elsner, Danuta : Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do
samokształcenia. T. 3, Kierowanie szkołą / Danuta Elsner, Dorota EkiertGrabowska, Barbara Kożusznik [w oprac. wzięli udział Alicja AndrzejewskaWasilenko et al.]. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997. - 183,
[1] s. : 1 rys., wykr.
5. Gawroński, Krzysztof : Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w
wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński, Stefan
Michał Kwiatkowski. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Business, 2010. 267 s. - Bibliogr. s. [259]-262
Spis treści: 1. Model dyrektora współczesnej szkoły. 2. Jak czytać prawo (nie tylko)
oświatowe? 3. Status prawny dyrektora szkoły 4. Kierowanie i zarządzanie szkołą w
świetle przepisów prawa. 5. Badanie, ewaluacja, planowanie, rozwój w świetle prawa.
6. Organizacja zespołów w szkole - prawo i życie. 7. Negocjacje drogą do sukcesów
szkoły - teoria i praktyka. 8. Rodzice i wychowawcy - współpraca, bez której szkoła
nie będzie skuteczna. 9. Przykładowe rozwiązania problemów.
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6. Management w przedszkolu / red. prowadzący Elżbieta Kwiatkowska-Klarzak,
Irena Wojciechowska. - Warszawa : Raabe, [2004]. - Skoroszyt (pag. varia). –
Aktualizacja ciągła
Poradnik zawiera gotowe narzędzia pomocne w efektywnym zarządzaniu
przedszkolem. Materiały podzielone są na dziesięć działów oznaczonych literami. A.
Infoteka. 1. Ważne adresy. 2. Ważne terminy. B. Podstawy funkcjonowania. 1.
Podział przedszkoli. 2. Statut przedszkola. 3. Planowanie roku szkolnego. 4.

Podstawy programowe. 5. Innowacje
i eksperymenty. Pp. Podstawy prawne. C. Dzieci. 1. Warunki rozwoju i wychowania.
2. Żywienie i wypoczynek. Pp. Podstawy prawne. D. Rodzice. 1. Przedstawicielstwa
rodziców. 2. Formy współpracy. Pp. Podstawy prawne. E. Pracownicy. 1.
Zatrudnianie
i zwalnianie. 2. Prawa i obowiązki. 3. Zasady wynagradzania. 4. Motywacja i
ocenianie.
5. Rada pedagogiczna. Pp. Podstawy prawne. F. Finanse i majątek. 1. Budżet. 2.
Środki pozabudżetowe. 3. Gospodarowanie mieniem. Pp. Podstawy prawne. D.
Dokumentacja.
1. Instrukcje. 2. Akta osobowe. 3. Dokumentacja pedagogiczna. Pp. Podstawy
prawne. H. Ocena placówki. 1. Kontrola zewnętrzna. 2. Kontrola wewnętrzna. Pp.
Podstawy prawne.
I. Umiejętności dyrektora. J. Marketing.

7. Mazurkiewicz, Grzegorz : Przywództwo edukacyjne : odpowiedzialne
zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności / Grzegorz
Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. 308 s. : il. - Bibliogr. s. 291-303
Metodologiczne aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego. Współczesne
konteksty zarządzania oświatą. Deficyty systemów edukacyjnych wyzwaniem dla
zarządzania. Zarządzanie procesem nauczania i uczenia się. Przywództwo w szkole,
która się uczy. Modele, uwarunkowania i perspektywy przywództwa.

Sygn. 250035 Czytelnia PBW
8. Menedżer i kreator edukacji / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,
2008. 368 s. : il.
Zarządzanie oświatą i jakość pracy szkoły. Cz. 1: Ku szkole uczącej, wychowującej,
dobrze zorganizowanej - wprowadzenie, pedagogika i edukacja szkolna - relacje,
zmagania o szkołę współczesną, spojrzenie w przyszłość, edukacja dla twórczości i
przedsiębiorczości. Cz. 2: Zarządzanie oświatą (tendencje zmian w Polsce i UE,
podstawy organizacji, psychologiczne modele, prawo pracy, marketing, technologia
informacyjna, zarządzanie finansami oraz majątkiem). Cz. 3: Jakość pracy szkoły
(planowanie rozwoju szkoły i rozwoju zawodowego nauczyciela, nadzór
pedagogiczny, system jakości pracy szkoły). Cz. 4: Międzynarodowe programy
edukacyjne i operacyjne - szanse i możliwości.

9. Menedżer w szkole : poradnik dyrektora szkoły : praca zbiorowa / pod red.
Lechosława Gawreckiego. - Poznań : eMPi², 1996. - 182 s.
Sygn. 245575 Czytelnia PBW
Sygn. 245576, 245726 Wypożyczalnia PBW
10. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. Kwiatkowski Stefan
Michał, Michalak, Joanna, Nowosad Inetta. - Warszawa : „Difin", 2011. - 328 s.
Spis treści: Cz. I. Przywództwo edukacyjne - konteksty rozwojowe. Typologie
przywództwa. Przywództwo dla uczenia się. Jak wyjść poza schemat? Przywództwo i
jego wyzwania
w warunkach kultury neoliberalnej. Od rozwoju szkolnictwa do rozwoju szkoły.
Integralna zmiana w edukacji - rola lidera. Cz. II. Przywództwo w szkole:
"powierzchowna retoryka"
czy konieczny warunek zmian? Kierowanie szkołą: rola dyrektora - partycypacja
nauczycieli. Rola lidera edukacyjnego w kształtowaniu kultury organizacyjnej szkoły.

Dyrektor szkoły liderem międzynarodowych projektów edukacyjnych. Implikacje dla
rozwoju szkoły. Międzykulturowe uwarunkowania postaw liderskich nauczycieli w
europejskich projektach edukacyjnych. Nauczyciel w roli szkolnego lidera
wspierającego zdolności i uzdolnienia uczniów. Role uczniów w grupach
zadaniowych wymagających współpracy. Partnerstwo między nauczycielami i
rodzicami a nauczyciel w roli lidera. Studenckie koła naukowe, czyli na liderskim
stażu. Cz. III. Przywództwo w otoczeniu szkoły. Okręgowe zespoły do pracy
z danymi: wspieranie efektywnej pracy z danymi w szkołach. Sztuka w przestrzeni
"trzeciej". O tym, jak sztuka teatralna może rozwijać środowiska lokalne. Nauczyciel,
lider - animator wobec lokalnego dziedzictwa kulturowego. Liderzy z konieczności,
czyli o formalnych
i nieformalnych warunkach stawania się liderem w małej społeczności lokalnej. Typy
liderów. Wychowanie i edukacja dziecka jako dystynkcje stylu życia rodziców z klasy
średniej. Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodego pokolenia w
warunkach zmiany społecznej. Środowiska klientów pomocy społecznej a możliwości
wykorzystania edukacji środowiskowej w kierunku wychodzenia z wyuczonej
bezradności.

11. Nalaskowski, Stanisław : O kierowaniu szkołą / Stanisław Nalaskowski. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2001. - 183, [1] s. - Bibliogr. s. 179[184]
Sygn. 233088 Czytelnia PBW
Sygn. 233089, 233090 Wypożyczalnia PBW
12. Pielachowski, Józef : Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą :
poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i
nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zm. i zaktual. - Poznań :
eMPi², 2000. - 236 s.
Czytelnia Pedagogiczna UJK
13. Piwowar-Sulej, Katarzyna : Zarządzanie personelem nauczycielskim w
oświacie / Katarzyna Piwowar-Sulej. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer
business, 2009. - 203 s. : il. - Bibliogr. s. 187-198. - Akty prawne s. 199-200
Polityka oświatowa w Polsce (szkoły publiczne, szkoła jako organizacja, nauczyciele),
zadania dyrektora szkoły publicznej, personel szkoły (dobór, ocenianie, szkolenie,
awansowanie, wynagradzanie, warunki pracy, kultura organizacyjna) oraz słabe i
mocne strony zarządzania personelem nauczycielskim.
Podręcznik do nauczania przedmiotu "Zarządzanie personelem" na kierunkach
studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty oraz studiów zarządzanie
organizacjami non-profit lub zarządzanie publiczne.
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14. Praktyczne zarządzanie liceum profilowanym i szkołą zawodową : aktualny

poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli, organów prowadzących, organów
nadzoru pedagogicznego, instytucji oświatowych / red. Elżbieta Gniazdowska,
Jarosław Kordziński. - Warszawa : Verlag Dashöfer, 2000-2003. - Skoroszyt.
Ostatnia aktualizacja listopad 2007 r.
Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli, organów prowadzących, organów
nadzoru pedagogicznego i instytucji oświatowych. Materiały podzielone są na
trzynaście działów.
1. Przewodnik. 2. Aktualności: aktualności prawne, programy nauczania, kontakty,
organizacja roku szkolnego, reforma edukacji-pojęcia podstawowe, infoteka dyrektora

szkoły, komunikaty. 3. Szkolnictwo ponadgimnazjalne: podstawy organizacji
szkolnictwa ponadgimnazjalnego, czynniki wpływające na ostateczny sukces szkoły,
kształcenie ustawiczne, formy wspierania rozwoju szkół ponadgimnazjalnych,
aktywizacja zawodowa uczniów. 4. Organizacja szkoły: szkoła jako organizacja, misja
i cele strategiczne szkół ponadgimnazjalnych, regulacje wewnątrzszkolne, społeczne
organy zarządzania szkołą, programowanie pracy szkoły ponadgimnazjalnej, oferta
dla uczniów o specjalnych potrzebach, włączanie niepełnosprawnych w nurt
społeczności lokalnej, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. 5. Oferta
programowa: rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa, programy nauczania
i podręczniki dla szkól ponadgimnazjalnych - podstawa prawna, zadania
wychowawcze szkoły, zadania szkoły w zakresie kształcenia, podstawy prawne
systemu wartości dla polskiej edukacji, oferta poszczególnych grup nauczycieli,
przykłady pracy wychowawczej z uczniami. 6. Rada pedagogiczna: organizacja
i funkcjonowanie rady pedagogicznej, rada pedagogiczna jako zespół, formy i metody
oceniania wewnątrzszkolnego, zebrania rad pedagogicznych. 7. Dyrektor szkoły:
zadania dyrektora szkoły w kontekście obowiązującego prawa, organizacja czasu
oraz miejsce pracy dyrektora szkoły, zarządzanie personelem, kodeks postępowania
administracyjnego w pracy dyrektora szkoły, zadania dyrektora w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, dekalog dla dyrektorów szkół, komunikacja
społeczna w zarządzaniu szkołą, dyrektor jako przedstawiciel administracji publicznej.
8. Rozwój szkoły: szkoła jako organizacja, instytucje wspierające rozwój szkoły,
programy wspierające rozwój szkoły, kierowanie zmianą edukacyjną, awans
zawodowy nauczycieli, organizacje wspierające rozwój szkoły, marketing usług
edukacyjnych, techniki informatyczne i komunikacyjne w szkole. 9. Prawo w szkole:
system prawny w szkole, zakres praw pracowników zatrudnionych w szkole,
podstawy prawne zarządzania kadrami, wynagradzanie pracowników w oświacie,
korzystanie
z przepisów prawa, kodeks pracy w szkole, związki zawodowe w szkole. 10.
Egzaminy: egzaminy w szkołach ponadgimnazjalnych, egzaminy maturalne,
egzaminy zawodowe, wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych, standardy
edukacyjne, inne egzaminy poza systemem egzaminów zewnętrznych. 11. Klienci
szkół ponadgimnazjalnych: rynek usług edukacyjnych. 12. Nadzór pedagogiczny:
jakość w edukacji. 13. Lokalna polityka oświatowa: zadania publiczne samorządu
terytorialnego, podstawowe przesłanki lokalnej polityki oświatowej, samorząd
powiatowy a oświata ponadgimnazjalna, finansowanie oświaty samorządowej.

15. Przywództwo w szkole / red. Joanna Michalak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza „Impuls", 2007. - 202, [1] s. : il. - Bibliogr.
Zbiór prac polskich i zagranicznych autorów podzielono na trzy części: „Pojęcie i
istota przywództwa w szkole", „Rola przywództwa w rozwoju szkoły", „Przywództwo i
uczenie się. Nowe wyzwania". Artykuły dot. m.in.: dyrektora placówki oświatowej jako
przywódcy, budowania potencjału szkoły i wymagań, jakie ono stawia przywódcom
szkolnym, doskonalenia pracy szkół funkcjonujących w obszarach zaniedbanych,
miejsc i źródeł uczenia się nauczycieli - funkcjonowanie programu BASRC (The Bay
Area School Reform Collaborative), rozwoju zawodowego dyrektorów szkół,
przydatności koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility) do zarządzania szkołą.

Sygn. 242799 Czytelnia PBW
16. Szczupaczyński, Jerzy : Edukacja a zarządzanie : podręcznik akademicki /
Jerzy Szczupaczyński. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora, 2004. - 170 s. : rys.
Dla studentów pedagogiki i menadżerów oświaty.
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17. Szelewa, Stanisław : Jak zarządzać nieruchomością szkolną? / Stanisław
Szelewa. - Warszawa : Municipium, 2008. - 252 s. : il.
Na okł.: KOB, kontrole PIP, kontrole sanepidu, kontrole budowlane.

18. Tołwińska, Bożena : Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena
Tołwińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2011. - 234 s. : il.
Sygn. 249789 Czytelnia PBW
Sygn. 249790 Wypożyczalnia PBW
19. Whitaker, Todd : Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? : 15
rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; [tł. z ang. Zofia Zdral]. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011. - 97 s.
20. Witek, Stefan : Techniki kierowania szkołą : przemawianie, rozmowa,
negocjacje / Stefan Witek. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie,
1994. - 55 s. - (Biblioteczka Dyrektora Szkoły)
Sygn. 216390 Czytelnia PBW
21. Zaleśny, Leszek : Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej / Leszek
Zaleśny. - Wyd. 2 popr. i rozsz., stan prawny na dzień 31 sierpnia 2008 r. Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2008. - 118 s. - Bibliogr. s. 108-111
Praca omawia decyzje dyrektora wynikające z kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela i innych.
Przedstawia wzory decyzji administracyjnych i kierowniczych.

Sygn. 242350 Czytelnia PBW
Wydawnictwa ciągłe
22. Brzezińska, Alicja : Remonty i przeglądy budynków szkolnych / Alicja
Brzezińska // „Dyrektor Szkoły". - 2011, nr 8, s. 29-30, 32
Obowiązki dyrektora szkoły. Kontrole techniczne i sanitarne szkoły. Przegląd
obiektów szkolnych. Zabezpieczenie terenu wokół szkoły. Stan zewnętrzny budynku.
Stan pomieszczeń i wyposażenia budynku. Sale lekcyjne. Warsztaty. Laboratoria i
pracownie. Obiekty sportowe, sale gimnastyczne. Poddasze, strychy i piwnice.
Instalacje.

Czytelnia PBW
23. Durnaś, Krzysztof : Czas na lidera / Krzysztof Durnaś // „Sedno". - 2011, nr 8,
s. 14-17
Przywództwo a obowiązki dyrektora. Sprawny przywódca. Style przywództwa.
Przywództwo sytuacyjne. Przywództwo edukacyjne. Cechy pożądane u przywódcy.
Cechy antyprzywódcze.

24. Filipczyk, Jolanta : Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk // „Dyrektor
Szkoły". - 2011, nr 3, s. 18-22
Kultura coachingowa w szkole. Coaching klasyczny a coachingowy styl kierowania.
Praktyka kierowania coachingowego.
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25. Igielska, Dorota : Arkusz organizacji szkoły / Dorota Igielska // „Sedno". 2011, nr 5, s. 31-33
Dokument tworzony w ścisłej współpracy z organem prowadzącym. Terminy
obowiązujące przy opracowywaniu arkusza. Dane, dotyczące szkoły, nauczycieli i
uczniów, które powinny być zawarte w arkuszu. "Godziny karciane" w arkuszu.
Dokumenty (akty prawne) niezbędne do sporządzania arkusza. Ustalenie liczby
etatów pracowników administracji i obsługi.

26. Linowska, Elżbieta : Kontrola zarządcza : nowe-stare obowiązki dyrektora
placówki oświatowej / Elżbieta Linowska // „Dyrektor Szkoły". - 2010, nr 12, s.
24-25
Formalnoprawne aspekty kontroli zarządczej. Kontrola finansowa a kontrola
zarządcza. Obowiązki dyrektora a obowiązki organu prowadzącego.

Czytelnia PBW
27. Szarkowska, Maria : Zadania i obowiązki BHP dyrektora i nauczyciela w
placówkach oświatowych / Maria Szarkowska // „Bliżej Przedszkola". - 2008,
nr 10, s. 42
Czytelnia PBW
28. Wiącek, Krystyna : WDN w planowaniu pracy szkoły / Krystyna Wiącek //
„Wszystko dla Szkoły". - 2007, nr 4, s. 15-17
Czytelnia PBW
29. Więcek, Ryszard : Budujemy e-szkołę / Ryszard Więcek // „Dyrektor Szkoły”. 2012, nr 9, s. 24-[29]
E-szkoła to: kadra, zasoby cyfrowe, sprzęt, uczniowie. Cyfrowe pomysły dla szkoły:
gazetka szkolna, szkolna kronika, szkolny album zdjęć, szkolne archiwum, szkolna
filmoteka, szkolna strona internetowa. E-dyrektor.

Czytelnia PBW
30. Zadania dyrektora szkoły // „Dyrektor Szkoły". - 2008, nr 8, s. 33-42, 44
Zadania ogólne. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej. Współpraca z
innymi organami szkoły. Zadania związane z organizacją szkoły, dokumentacją.
Dyrektor a sprawy uczniów. Obowiązki związane z egzaminami. Zadania związane z
realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży, z prowadzeniem polityki kadrowej,
zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli, z oceną nauczycieli, z
awansem nauczycieli.
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