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Charkiewicz, Dorota : Zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych / Dorota 
Charkiewicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 7, s. 38-42 
Pracownicy niepedagogiczni. Plan urlopów. Zgodnie z Kartą Nauczyciela. Nauczyciele 
„nieferyjni”. Przepisy wspólne. 
 
Czub-Kiełczewska, Sylwia : Prawa pracowników – omówienie nowej rekomendacji 
Rady Europy / Sylwia Czub-Kiełczewska. – (Ochrona danych osobowych w pracy 
bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka) // „Bibliotekarz”. - 2015, nr 7-8, s. 61-64     
 
Gąsiorek, Piotr : Zatrudnianie asystenta nauczyciela / Piotr Gąsiorek // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 7, s. 43-45 
Zadania asystenta. Kwalifikacje asystenta. Warunki pracy asystenta. 
 
Golat, Rafał : Zmiana zasad rękojmi za wady i gwarancji / Rafał Golat // 
„Bibliotekarz”. – 2015, nr 7-8, s. 59-60 
Analiza aktów prawnych – zmiany w bibliotekach. 
 
Janczak, Dorota : Prawo autorskie w praktyce szkolnej / Dorota Janczak // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 8, s. 58-61 
Utwór w prawie autorskim. Więcej o prawach autora. Wyjątki w prawie autorskim. Dozwolony 
użytek osobisty. Dozwolony użytek publiczny. Dozwolony użytek w szkole. Domena 
publiczna i licencje Creative Commons. 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 7, s. 9 
Rozporządzenia które weszły w życie w maju, czerwcu 2015 r. 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 8, s. 9 
Rozporządzenia które wejdą w życie w lipcu, wrześniu 2015 r. 
  
Kolanowski, Wojciech : Nowe zasady żywienia uczniów / Wojciech Kolanowski // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 8, s. 54-56 
Omówienie celów i założeń zmienionych przepisów oraz zestawienie wytycznych 
dotyczących żywienia uczniów. 
 
Konarska, Teresa : Nagroda po urlopie wychowawczym / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 30-31, dod., s. I 
Ustalanie stażu jubileuszowego. 
 
Konarska, Teresa : Odszkodowanie za niewydanie / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 28-29, dod., s. II 
Roszczenie pracownika a świadectwo pracy. 
 
Konarska, Teresa : Odwołanie z urlopu kosztuje / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 30-31, dod., s. II 
Urlop wypoczynkowy nauczycieli nieferyjnych i innych pracowników szkół. 
 
Konarska, Teresa : Rodzicielstwo w labiryncie terminów / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 28-29, dod., s. I-II 



Wpływ urlopów macierzyńskich na urlop wypoczynkowy i staż awansowy. 
 
Konarska, Teresa : Umowa o ochronę / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 27, dod., s. II 
Porozumienie między związkiem a niezrzeszonym pracownikiem. 
 
Konarska, Teresa : Zapętlony awans zawodowy / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 27, dod., s. I-II 
Konsekwencje absencji po zakończeniu stażu. 
 
Łyszczarz, Michał : Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 8, s. 42-53 
Zadania i obowiązki dyrektora w całym roku szkolnym (organizacja pracy szkoły i procesu 
nauczania, nadzór pedagogiczny, awans zawodowy).  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
27, dod., s. IV 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Przeniesienie pracownika zatrudnionego na 
zastępstwo. Wniosek urlopowy w formie elektronicznej. Świadectwo pracy a umowa na czas 
określony. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
28-29, dod., s. IV 
Dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika na 
zastępstwie. Wysokość wynagrodzenia w gminnej spółce. Urlop okolicznościowy pracownika 
na zwolnieniu lekarskim. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
30-31, dod., s. IV 
Urlop wypoczynkowy. Urlop wypoczynkowy po rodzicielskim. Urlop macierzyński po 
zakończeniu umowy. Rozwiązanie umowy o pracę 
 
Pery, Andrzej : Kalendarz dyrektora na rok szkolny 2015/2016 / Andrzej Pery // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 8, s. 38-41 
Kalendarz sporządzony w oparciu o przepisy prawne. 
 
Sewastianowicz, Monika : Wrześniowe zmiany w prawie / Monika Sewastianowicz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 8, s. 18-22 
Trudniej o całoroczne zwolnienie z WF. Ocena pracy szkoły bardziej sprawiedliwa. Egzamin 
na nowych zasadach. Nowe wzory dokumentów. Pomoc dla niepełnosprawnych uczniów. 
Koniec z chipsami w szkolnym sklepiku. Większe wymagania wobec nauczycieli. Więcej 
podręczników i pomoc dla najuboższych.  
 
Skrobisz, Joanna : Jaki zasiłek macierzyński, czyli uwaga na terminy / Joanna 
Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 28-29, dod., s. III 
Urodzenie kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego. 
 
Skrobisz, Joanna : Pracownicze dylematy / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 27, dod., s. III 
Kontrola stanu zdrowia przed urlopem wypoczynkowym. 
 



Skrobisz, Joanna : Wypłata wynagrodzenia współmałżonkowi / Joanna Skrobisz // 
„Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 30-31, dod., s. III 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 7-8, s. 9-10 
Przedłużenie stażu awansu zawodowego. Godziny ponadwymiarowe z innego pensum. 
Stwierdzenie nieważności aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 
Zasady wypożyczania bezpłatnego podręcznika. 
 
TK : Proporcjonalność w szkołach nieferyjnych / TK // „Głos Nauczycielski”. – 2015, 
nr 27, s. II 
Urlopy nauczycieli. 
 
Warto wiedzieć // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 27, dod., s. II 
Roszczenie a brak pouczenia o odwołaniu się. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, 
przywrócenie albo odszkodowanie. Wniosek o przywrócenie terminu. 
 
Wojtczak, Bogusława : Zmiany w statutach szkół / Bogusława Wojtczak // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 8, s. 34-36 
Przegląd przepisów, które należy wziąć pod uwagę, nowelizując statuty. 


