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Wydawnictwa zwarte 
1. Chauvel, Denise : Podręcznik przedszkolanki / Denise Chauvel, A.-M. 

Casanova. – Warszawa : „Cyklady”, 1998. – S. 16-17 : Pomoc przed-
szkolna
Sygn. 225138 Czytelnia
Sygn. 225139, 225450 Wypożyczalnia

2. Gołubiew, Monika : Pedagog specjalny w szkole integracyjnej – jego 
kwalifikacje i kompetencje zawodowe a realizacja zadań wynikających 
z przepisów prawa oświatowego // W : Konteksty pedagogiki specjal-
nej / red. Teresa Żółkowska. –Szczecin : Print Group Daniel Krzanow-
ski, 2007. – S. 567-573
[Nauczyciele wspomagający – praca]
Dostępne Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka KUL

3. Jędrzejewski, Stanisław : Nauczyciel przedszkola // W : Podstawy pe-
dagogiki przedszkolnej / red. Maria Kwiatkowska. – Warszawa : Wy-
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – S. 132-146
Sygn. 180232 Czytelnia
Sygn. 180233-180241 Wypożyczalnia

4. Kamyk-Wawryszczuk, Agnieszka : Zadania nauczyciela wspomagają-
cego w klasie integracyjnej // W : Relacje i doświadczenia społeczne 
osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, 
Amadeusza Krause, Marty Wójcik. – Toruń ; Olsztyn : Wydawnictwo 
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Edukacyjne Akapit ; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego, 2009. – S. 109-113
[Nauczyciele wspomagający – praca]
Dostępne Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka KUL

5. Kielar-Turska, Maria : Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata / 
Maria Kielar-Turska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne, 1992. – S. 28-36 : Nauczyciel stymulujący rozwój ; S. 37-42 : 
Proponowana strategia pracy nauczyciela z dzieckiem
Sygn. 210989 Czytelnia
Sygn. 210990-210991 Wypożyczalnia 

6. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podsta-
wa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wy-
dawniczy Erica, 2010. – S. 159 : Nauczyciel wychowania przedszkol-
nego
Sygn. 246757 Czytelnia
Sygn. 247061, 247165 Wypożyczalnia 

7. Muchacka, Bożena : Nauczyciel przedszkolny // W : Encyklopedia pe-
dagogiczna XXI wieku. Tom III M-O / pod red. Tadeusza Pilcha. – War-
szawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – 570-573
Sygn. 239011 Bibliografia
Sygn. 239010 Czytelnia

8. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / red. Ewa Smak. – Opole : Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – 207 s. – Bibliogr.
Dostępne w Bibliotece Głównej UJK

9. Pytka, Marta : Impresje pedagoga wspomagającego // W : Pedagog – 
jednej czy wielu dróg? Cz. 3 / pod red. nauk. Anny Klim-Klimaszew-
skiej, Tamary Zacharuk. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, 2005. – S. 79-83
[Nauczyciele wspomagający – praca – materiały konferencyjne]

Dostępne Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka KUL
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10. Ratajek, Zdzisław : Wiedza i umiejętności pedagogiczne nauczycieli / 
Zdzisław Ratajek. – Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 
1987. – S. 95-117 : Wiedza i umiejętności wychowawczo-dydaktycz-
ne nauczycieli przedszkoli
Sygn. 195007 Czytelnia
Sygn. 195008-195010 Wypożyczalnia

11. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 
przedszkolnym / red. Ewa Maria Kulesza. – Warszawa : Wydawnic-
two Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
2005. – 240 s. : il., fot. kolor., rys. – Bibliogr.
[Organizacja specjalnej placówki przedszkolnej. Zawiera przepisy 
prawne]
Sygn. 244024 Czytelnia

12. Teoria a praktyka kształcenia integracyjnego / Jolanta Szada-Bo-
rzyszkowska // W : Pedagog jednej czy wielu dróg? Cz. 2, Pedagog 
w praktyce i na rozdrożu / pod red. nauk. Anny Klim-Klimaszew-
skiej. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005. – S. 341-
347
[Nauczyciele wspomagający – praca – materiały konferencyjne]
Dostępne Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka KUL

13. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu : poradnik metodyczny / red. 
Irena Dudzińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, 1983. – S. 408-526 : Ogólne problemy pracy wychowawczo-dy-
daktycznej w przedszkolu
Sygn. 165246 Czytelnia
Sygn. 165247-165251 Wypożyczalnia



Wydawnictwa ciągłe
14. Brejnak, Hanna : Deweyowska wspomagająca rola nauczyciela / 

Hanna Brejnak // „Edukacja i Dialog”. – 2003, nr 8, s. 6-12

15. [John Dewey, amerykański filozof, pedagog i socjolog, twórca Moje-
go pedagogicznego credo]

16. Falkiewicz-Szult, Małgorzata : O potrzebach rozwiązywania dylema-
tów edukacyjnych nauczycieli przedszkola / Małgorzata Falkiewicz-
-Szult // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2007, nr 9, s. 22-25

17. Florek, Anna : Praca nauczyciela przedszkolnego w grupie dzieci 
o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych / Anna Florek // „Proble-
my Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”. – 2001, nr 1, s. 
128-131

18. Gindrich, Piotr : Wspomaganie wczesnej edukacji w kontekście efek-
tywności instytucji przedszkola, czyli jak mierzyć jakość Skalą Oceny 
Jakości Środowiska Dziecka w Wieku Przedszkolnym (ECERS-R) / 
Piotr Gindrich. – (Wspomaganie edukacji ucznia niepełnosprawnego) 
// „Meritum”. – 2009, nr 2, s. 25-28 ;
http://www.meritum.mscdn.edu.pl/moduly/egzempl/13/13_25_abc.
pdf. Dostęp sprawdzono w dniu 29 listopada 2010 roku.
[Skala, choć nieznana w Polsce, jest wartościowym narzędziem ba-
dawczym zarówno dla pedagoga, jak i pedagoga specjalnego zaj-
mującego się edukacją przedszkolną. We współczesnej pedagogice 
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przedszkolnej ocena jakości opiera się na wnikliwym poznaniu środo-
wiska, w którym ma miejsce proces nauczania i wychowania dziec-
ka, w tym także na określeniu skuteczności programu edukacyjnego 
funkcjonującego w przedszkolu]

19. Gregorczyk, Joanna : Sukces czy porażka? : kilka refleksji / Joanna 
Gregorczyk // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2007, nr 2, s. 37-38
[Nauczyciele przedszkoli – praca]

20. Grygier Urszula : Pomoc dziecku w klasie integracyjnej / Urszula Gry-
gier // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 3, s. 43-44

21. Grygier, Urszula : Program współpracy nauczycieli w klasach integra-
cyjnych / Urszula Grygier // „Nowa Szkoła”. – 2002 , nr 1 ,s. 12-16
[Nauczyciele wspomagający – praca]

22. Hawryluk, Stanisława : Działalność dydaktyczna nauczyciela a twór-
cza aktywność dzieci w wieku przedszkolnym / Stanisława Hawryluk, 
Danuta Masna // „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne”. – Nr 11/12 
(2005), s. 25-46
[Nauczyciele przedszkoli – praca]

23. Janowska, Barbara : Rola nauczyciela przedszkola / Barbara Janowska 
// „Bliżej Przedszkola” . – 2008, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 1], s. 52
[Właściwe spełnianie roli zawodowej nauczycieli pracujących z ma-
łymi dziećmi]

24. Konarska, Teresa : Wesprzeć wspomagającego / Teresa Konarska // 
„Głos Nauczycielski”. – 2003, nr 9, s. 1, 8-9 
[Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej] 

25. Kopeć, Monika : Rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspo-
maganiu rozwoju małego dziecka / Monika Kopeć // „Bliżej Przed-
szkola”. – 2006, nr 7/8 (Magazyn specjalny, z. 1), s. 19
[Usprawnianie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Współpra-
ca nauczyciela przedszkola z rodzicami]

26. Kopik, Aldona : Inspirowanie do zachowań twórczych / Aldona Kopik, 
Monika Zatorska // „Bliżej Przedszkola”. – 2009, nr 10, s. 18
[Rola nauczyciela w organizacji procesu nauczania dziecka we wcze-
snym okresie życia]
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27. Korneluk, Magdalena : Zakładane i realizowane funkcje nauczyciela 
wspomagającego w klasie integracyjnej / Magdalena Korneluk, Mile-
na Nazarczuk // „Student Niepełnosprawny : szkice i rozprawy”. – 
2008, z. 8, s. 189-215
[Nauczyciele wspomagający – praca]
Dostępne w Czytelni Pedagogicznej UJK

28. Kuszak, Kinga : Nauczyciel wspierający dziecko w drodze ku samo-
dzielności / Kinga Kuszak // „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”. – 
2005, nr 3, s. 89-98
[Nauczyciele przedszkoli – praca]

29. Lebuda, Izabela : Twórczy nauczyciel = twórczy uczniowie / Izabela 
Lebuda // „Bliżej Przedszkola”. – 2008, nr 1, s. 16-17
[Cechy kreatywnego nauczyciela w oczach dzieci. Kodeks twórczego 
nauczyciela wychowania przedszkolnego (cechy, umiejętności, po-
dejmowane działania) stworzony na podstawie wskazówek specjali-
stów z dziedziny pedagogiki]

30. Majewska-Opiełka, Iwona : Poczucie własnej wartości u dzieci. Cz. 3 
/ Iwona Majewska-Opiełka // „Bliżej Przedszkola”. – 2009, nr 12, s. 
30-32
[Rola wychowawcy (opiekuna) w kształtowaniu poczucia własnej 
wartości u dzieci w wieku przedszkolnym. Rady oraz wskazówki dla 
wychowawców]

31. Marczewska, Krystyna : Jakie będą skutki zmian w edukacji małego 
dziecka? / Krystyna Marczewska // „Dyrektor Szkoły”. – 2008, nr 9, s. 
46-48
[Projekt obniżenia wieku szkolnego dla uczniów z 7 do 6 lat. Objęcie 
dzieci 5-letnich obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Rola 
nauczyciela klas początkowych i przedszkola – jego kwalifikacje za-
wodowe]

32. Miłoszewska, Ewa : Lekcja na cztery ręce : nauczyciele wspomaga-
jący bez dodatków / Ewa Miłoszewska // „Głos Nauczycielski”. – 2008, 
nr 51, s. 7
[Nauczyciele wspomagający – płace]
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33. Miłoszewska, Ewa : Lekcja na cztery ręce : nauczyciele wspomaga-
jący bez dodatków / Ewa Miłoszewska // „Głos Nauczycielski”. – 2008, 
nr 51, s. 7
[Nauczyciele wspomagający – praca]

34. Nauczyciel Małego Dziecka // „Przegląd Oświatowy”. – 2001, nr 2, 
s.16-17
[Zakres działań Zespołu Projektowego Nauczyciel Małego Dziecka 
(NAMAD). Zadaniem jest wspieranie nauczycieli edukacji elementar-
nej na poziomie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej]

35. Paprotna, Gabriela : Nauczyciele przedszkoli wobec zasady zaspo-
kajania potrzeb dzieci / Gabriela Paprotna // „Nauczyciel i Szkoła”. – 
2006, nr 1/2, s. 134-142

36. Paprotna, Gabriela : Wybrane czynniki optymalizacji procesu wycho-
wania w przedszkolu / Gabriela Paprotna // „Nauczyciel i Szkoła”. – 
2007, nr 1/2, s. [228]-234
[Pożądane działania nauczyciela przedszkola, które przyczyniają się 
do osiągania wysokich wyników w pracy wychowawczej. Organizo-
wanie warunków pracy z dziećmi przedszkolnymi]

37. Rola nauczyciela wychowawcy we wspomaganiu wszechstronnego 
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym // http://www.wychowanie-
przedszkolne.pl/rola-nauczyciela-wychowawcy-we-wspomaganiu-
wszechstronnego-rozwoju-dziecka-w-wieku-przedszkolnym/ [dostęp 
13 stycznia 2011 r.]

38. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. 
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
(Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r. nr 23, poz. 133) // „Przegląd Oświato-
wy”. – 2009, nr 5, dod. s. 12
[Celem jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 
w szkole. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przed-
szkolu, szkole podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Zespół jest powoływany przez dyrektora placówki. Skład: pedagog, 
psycholog, logopeda. Wymiar zajęć od 4-8 godzin w miesiącu. Zaję-
cia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i rodziną]
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39. Soczyński, Bogumił : Statuts nauczycieli zatrudnionych w oddziałach 
zerowych / Bogumił Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. – 2010, nr 8, 
dod. s. 11

40. Staciwa, Małgorzata : Rola nauczyciela wspomagającego w przed-
szkolnym wychowaniu integracyjnym / Małgorzata Staciwa // „Szkoła 
Specjalna”. – 1999, nr 5, s.299-300

41. Staciwa, Małgorzata : Rola pedagoga specjalnego w przedszkolu in-
tegracyjnym / Małgorzata Staciwa, Grażyna Małachowska, Beata Le-
wandowska // „Dyrektor Szkoły”. – 1999, nr 2, s. 25-26

42. Styczyńska, Marianna : Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkol-
nego / Marianna Styczyńska // „Dyrektor Szkoły”. – 2007, nr 10, s. 46-
48
[Oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne. Rola nauczyciela przed-
szkola]

43. Szeląg, Barbara : Nauczyciel twórcą efektywnego środowiska eduka-
cyjnego przedszkola. Cz. 2 / Barbara Szeląg // „Bliżej Przedszkola”. – 
2008, nr 1, s. 28-31
[Krótka prezentacja idei konstruktywizmu według pedagogów i psy-
chologów: J. Deweya, J. Piageta, L. S. Wygotskiego i J. S. Brune-
ra. Rola nauczyciela w ujęciu konstruktywistycznym, jako organiza-
tora procesu dydaktyczno-wychowawczego. Zadania oraz działania 
przedszkola na rzecz wspomagania środowiska rodzinnego, rozwoju 
kulturowego oraz twórczej aktywności dziecka]

44. Wołek, Marta : O rozwijaniu zainteresowań technicznych u dzieci / 
Marta Wołek // „Bliżej Przedszkola”. – 2008, nr 2, s. 64-65
[Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w rozbudzaniu u 
dzieci zainteresowań światem techniki. Zasugerowanie form i metod 
pracy sprzyjających kształtowaniu zainteresowań technicznych]

45. Wronikowska, Ewa : Umowa na zastępstwo w przedszkolach / Ewa 
Wronikowska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. – 2009, [nr] 7, s. 
41-43
[Omówienie zasad zawierania umowy na zastępstwo w placówce 
przedszkolnej (m.in. podstawy prawne, warunki pracy i płacy, rozwią-
zanie umowy)]
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46. Zacharuk, Tamara : Pedagog wspierający w przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej // „Student Niepełnosprawny : szkice i rozprawy”. – 
2007, z. 7, s. 9-15
[Nauczyciele wspomagający – praca]
Dostępne w Czytelni Pedagogicznej UJK


