
   

   

Kwiecień 2012 

 

 

1. Ciechorski, Jan : Łączenie bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi / Jan 

Ciechorski // „Bibliotekarz”. – 2012, nr 4, s. 24-27 

[Prawo biblioteczne] 

 

2. Howorka, Bolesław : Przesyłanie zdigitalizowanych artykułów na prośbę użytkownika 

za pośrednictwem Internetu / Bolesław Howorka // „Bibliotekarz”. – 2012, nr 4, s. 11-

16 

 

3. Jaszczuk, Marta : Niedozwolone postanowienia umowne / Marta Jaszczuk // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 4, dod. s. 15-16 

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

4. Jaszczuk, Marta : Zmiany w kształceniu nauczycieli / Marta Jaszczuk // „Wychowanie 

w Przedszkolu”. – 2012, nr 4, dod. s. 9 

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

5. Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 11 

[Rozporządzenia które weszły w życie w lutym, marcu 2012 r.] 

 

6. Konarska, Teresa : Akta – lektura obowiązkowa / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 17-18, dod., s. II 

[Treść akt osobowych pracownika] 

 

7. Konarska, Teresa : Głos rady pedagogicznej / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 15, dod., s. I-II 

[Problemy kadrowe w szkole] 

 

8. Konarska, Teresa : Kto płaci za absencję pracownika / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 16, dod., s. I-II 

[Prawo do wynagrodzenia w przypadku zwolnień od pracy] 

 

9. Konarska, Teresa : Obchodzenie art. 20 KN / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 16, dod., s. I 

[Rygory rozwiązania umowy i prawo do ograniczenia etatu] 

 

10. Konarska, Teresa : Permanentne przenosiny / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 17-18, dod., s. I 

[Kontynuacja zatrudnienia przez byłego dyrektora i przeniesienie z art. 19 KN] 

 

11. Konarska, Teresa : Praca nienauczycieli / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2012, nr 15, dod., s. II 

[Umowa weekendowa i skrócony tydzień pracy] 

 

12. Konarska, Teresa : Przeniesienie w nieznane / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 14, dod., s. I-II 



[Warunki ponownego zatrudnienia po likwidacji lub reorganizacji szkoły] 

  

13. Konarska, Teresa : Umowy terminowe / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2012, nr 14, dod., s. II 

[Wzory umów dla pracowników szkół] 

 

14. Lodziński, Krzysztof : Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego, czyli co się zmieniło, 

a co nie / Krzysztof Lodziński // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 50-53  

 

15. Nogieć-Karwot, Edyta : Obowiązki formalnoprawne dyrektora w związku z likwidacją 

szkoły / Edyta Nogieć-Karwot // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 40-44 

 

16. Przybylski, Mariusz : Szkolna pieczęć urzędowa musi pochodzić z Mennicy Polskiej / 

Mariusz Przybylski // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 48-49  

 

17. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

14, dod., s. IV 

[Zwolnienie dyscyplinarne, odłożenie spłaty pożyczki, wypowiedzenie zmieniające, 

pomoc socjalna dla emeryta, rezygnacja z funkcji, ustalenie wynagrodzenia]  

 

18. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

15, dod., s. IV 

[Zmiana wysokości wynagrodzenia, opiekun stażu, dodatkowe roczne wynagrodzenie, 

umowa-zlecenie, urlop wypoczynkowy, zmiana regulaminu świadczeń socjalnych]  

 

19. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

16, dod., s. IV 

[Udostępnienie akt osobowych, ile pracuje logopeda, urlop zdrowotny]  

 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

17-18, dod., s. IV 

[Tworzenie funduszu socjalnego, porzucenie pracy, umowa na czas określony, 

rozwiązanie umowy w trybie art. 20 KN, uprawnienia komisji gminy]   

 

21. Pytania do eksperta / radzi Krzysztof Lodziński, Krzysztof Gawroński, Teresa Serafin 

// „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 54-55 

[Egzamin gimnazjalny – różne aspekty prawne] 

   

22. Sabat, Marta : Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 4, s. 51-54 

[Ochrona prawna dzieci]  

 

23. Skrobisz, Joanna : Dni opieki nad dzieckiem / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 15, dod., s. III 

 

24. Skrobisz, Joanna : Korekta podstawy składek / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 17-18, dod., s. III 

 

25. Skrobisz, Joanna : Zasiłek opiekuńczy / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2012, nr 16, dod., s. III-IV 



 

26. Skrobisz, Joanna : Zwolnienia na dzieci / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2012, nr 14, dod., s. III 

 

27. Skrzyński, Dariusz : Nie idę dziś do pracy! / Dariusz Skrzyński // „Głos 

Pedagogiczny”. – 2012(38),  s. 48-49 

      [Mobbing w miejscu pracy] 

 

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

– 2012, nr 4, s. 9-10 

[Odpowiedzialność materialna nauczyciela za pomoce naukowe i sprzęt, skład zespołu 

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, kryteria doboru nauczycieli do 

zwolnienia, przewożenie uczniów prywatnym samochodem nauczyciela lub rodzica na 

konkursy i zawody sportowe, naruszenie majątkowych praw autorskich, drukowanie 

ze stron internetowych reprodukcji]   

 

29. Skrzyński, Dariusz : Uprawnienia nauczycieli przedszkola – część pierwsza / Dariusz 

Skrzyński // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 4, dod. s. 1-6 

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

30. Warto wiedzieć : E-deklaracje // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 4, dod. s. 8 

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

31. Warto wiedzieć : konsekwencje niewykonania badań // „Głos Nauczycielski”. – 2012, 

nr 17-18, dod., s. II 

 

32. Warto wiedzieć: zmiana miejsca zatrudnienia a kontynuacja stażu // „Wychowanie w 

Przedszkolu”. – 2012, nr 4, dod. s. 6 

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

33. Wierzbica, Anna : Wszystko o oświadczeniu majątkowym dyrektora / Anna 

Wierzbicka // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 44-47  

 

34. Więcławska-Stysz, Krystyna : Odwołanie od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu 

dla poratowania zdrowia / Krystyna Więcławska-Stysz // „Wychowanie w 

Przedszkolu”. – 2012, nr 4, dod. s. 7-8 

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

35. Wojtczak, Bogusława : Zmiany w kształceniu zawodowym / Bogusława Wojtczak // 

„Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 74-77 

 

36. Zgodnie z prawem / [odpowiada] Adam Balicki, Dariusz Skrzyński // „Wszystko dla 

Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 19 

[Odpowiedzialność za wypadki na lekcjach wychowania fizycznego, prowadzenie 

lekcji w warunkach niezgodnych z przepisami BHP, zwolnienie nauczyciela 

wychowania fizycznego od obowiązku demonstrowania ćwiczeń] 

 

37. Zmieniły się dokumenty potwierdzające ukończenie szkół publicznych // „Dyrektor 

Szkoły”. – 2012, nr 4, s. 10  



[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8.02.2012 r. – wzory dokumentów 

potwierdzających ukończenie gimnazjum] 


