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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Elsner, Danuta : Pierwszy rok dyrektora szkoły - w kręgu wyzwań / Danuta 
Elsner, Krzysztof Bednarek. – Chorzów : Danuta Elsner, 2008. – 1 dysk 
optyczny (CD-ROM) : kolor. 
Publikacja adresowana do nowo powołanych dyrektorów szkół, 
przygotowujących się do objęcia stanowiska, do organizatorów szkoleń dla 
kandydatów na dyrektora, pracowników administracji rządowej oraz 
samorządowej, do członków stowarzyszeń zrzeszających kadrę kierowniczą 
oświaty. 

 
2. Gawrecki, Lechosław : Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla 

dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników 
prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. – Poznań : eMPi², 
2003. – 232 s. : rys. – Bibliogr. s. [223]-224 
Omówiono: kierowanie ludźmi, zatrudnianie pracowników, wdrażanie 
innowacji, organizowanie zebrań i konferencji prasowych, promowanie 
placówki, współpracę z rodzicami, a także zagadnienia związane z pracą nad 
sobą, tj. kierowanie własną karierą, przygotowanie się do konkursu na 
dyrektora, kreowanie własnego wizerunku. 
Sygn. 235573 Czytelnia PBW 
Sygn. 236740 Wypożyczalnia PBW 

 
3. Jagieła, Jarosław : Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław 

Jagieła. – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2009. – 221 s. : il. - Bibliogr. s. 
218-221 
Przedstawiono: teorie i fazy kryzysu, klasyfikację kryzysów, zdarzenia 
krytyczne, z którymi spotykają się nauczyciele (przemoc wobec dziecka w 
rodzinie i w szkole, nadużycia seksualne, katastrofy i wypadki, akty 
terroryzmu), wpływ stresu i sytuacji traumatycznych na dziecko, syndrom 
wypalenia u osób zawodowo pomagających, żal po stracie (dziecięca żałoba i 
potrzeba dodatkowej pomocy), zagrożenie samobójstwem i wskazówki do 
pracy grupowej z młodzieżą po próbie lub samobójstwie ucznia, umiejętności 
niezbędne w udzielaniu pomocy w kryzysie, wskazówki dla pedagoga w 
sytuacji wymagającej interwencji kryzysowej, szkolny telefon zaufania, cechy 
interwencji kryzysowej i psychoterapii, szkolne zarządzanie kryzysowe, 
ćwiczenia dla nauczycieli, cechy osoby (dziecka) po doświadczeniu 
traumatycznym. 
Sygn. 247983 Wypożyczalnia PBW 

 



4. Jeżowski, Antoni : Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej / Antoni 
Jeżowski. – Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2009. – 112 s.   
Zadania współczesnych menedżerów oświaty - dyrektorów wszystkich 
rodzajów szkół i innych jednostek edukacyjnych. 

 
5. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. 

Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - 
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – 426 s. : il.  
Biblioteka Główna UJK 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Czytelnia Zarządzania i Administracji UJK 

 
6. Law, Ho : Psychologia coachingu / Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain ; 

przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. – 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 297, [2] s. : il.   
Czytelnia Zarządzania i Administracji 

 
7. Maksymowska, Ewa : Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa 

Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer 
Polska, 2009. – 133, [3] s. : il. – Bibliogr. s. [135] 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 
8. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. Inetta Nowosad. – 

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. 

 



9. Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanny M. Michalak. – Wyd. 2. – 
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 202, [1] s. : il.  
Sygn. 242799 Czytelnia PBW 

 
10. Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. 

Stanisław Kowalik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, 2011. – 417, [1] s. : 
il. – Bibliogr.  
s. 372-401 
Spis treści: 1. Psychologia w szkole. Zarys problematyki. 2. Problemy uczniów 
i ich rozwiązywanie przez nauczycieli. 3. Skuteczne uczenie się w szkole. 4. 
Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole. 5. Adaptacja uczniów 
do warunków szkoły. 6. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów. 7. Konflikty w 
środowisku szkolnym. 8. Współpraca szkoły z rodzicami ucznia. 9. 
Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji. 
10. Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi. 11. 
Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym. 12. Osobowość i 
specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 
11. Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli / red. Maria 

Kazimierczak. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej, 2008. – 144 s. 
Przyczyny powstawania konfliktów i najczęściej stosowane sposoby radzenia 
sobie z nimi. Autorzy przytaczają przykłady postaw i zachowań, które 
utrudniają rozwiązywanie konfliktu i prowadzą do jego eskalacji. Szczególnie 
podkreślone są negatywne konsekwencje ignorowania istniejących konfliktów i 
unikania działań na rzecz ich rozwiązania. 
Sygn. 244856 Wypożyczalnia PBW 

 
12. Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych / red. 

nauk. Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki. – Toruń : 
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 248 s. : il.   
Biblioteka Główna UJK 

 
13. Tołwińska, Bożena : Kompetencje społeczne dyrektorów szkół. – Kraków : 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 234 s. : il. – Bibliogr. s. [215]-223 
Zawiera m.in zagadnienie komunikacji społecznej w szkole. 
Sygn. 249789 Czytelnia PBW 
Sygn. 249790 Wypożyczalnia PBW 

 
14. Trudne sytuacje w szkole podstawowej : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 

klas IV-VI. [1, A-J] / red. wyd. podstawowego Agnieszka Kacprzak, Anna 
Szewczyk. –  Warszawa : Raabe, 2003. – Skoroszyt (pag. varia). – 
Aktualizacja kilka razy w roku. – Bibliogr. przy rozdz. 
Zbiór sposobów postępowania i narzędzi, służący do rozwiązywania trudnych 
sytuacji uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej, opisywanych jako analizy 
przypadku. Materiały podzielone są na dziesięć działów oznaczonych literami: 
A. Infoteka, B. Narzędzia, C. Trudne zachowania, D. Trudności z integracją, E. 
Zaburzenia zdrowia, F. Nadpobudliwość ruchowa, G. Trudności w nauce, H. 



Nagłe zdarzenia, kradzieże, oszustwa i uzależnienia, I. Oddziaływania szkoły, 
J. Problemy rodzinne ucznia. 

 
15. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole / red. 

Kazimierz Czerwiński i in. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 
436 s. : il. – Bibliogr. s. 416-436 
 

16. Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, 
środowisko / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Janusza Miki, Romana 
Uździckiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 267 s. : il. – 
(Komunikacja Społeczna w Edukacji). – Bibliogr. s. 255-267 
 

 
 

Wydawnictwa ciągłe 
 

17. Barłóg, Krystyna : Osoba wychowanka we współczesnym paradygmacie 
wychowania / Krystyna Barłóg // „Edukacja”. – 1999, nr 4, s.79-83. – Bibliogr. 
Koncepcja wychowania oparta na psychologii humanistycznej. 
Czytelnia PBW 

 
18. Bodanko, Anatol : Konflikty w zakładzie pracy i szkole / Anatol Bodanko, Piotr 

Kowolik // „Nauczyciel i Szkoła”. – 2008, nr 1/2, s. [49]-76 
19. Konflikty w kierowaniu i zarządzaniu. Rodzaje i źródła konfliktów w organizacji. 

Dynamika konfliktu w organizacji i jej konsekwencja. Konflikty w szkole - 
odmiany konfliktów uczniowskich. Skutki konfliktów występujących w szkole. 
Konflikty polityczne. Wybrane sposoby rozwiązywania konfliktów. 

 
20. Bryś, Beata : Jak rozmawiać ze współpracownikami - komunikacja 

interpersonalna / Beata Bryś // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 7, s. 32-34 
 

21. Czerw, Agnieszka : Czy szkoła jest firmą usługową? / Agnieszka Czerw // 
„Psychologia w Szkole”. – 2011, nr 4, s. 145-150 

 
22. Dzierzgowska, Irena : Rozwiązywanie konfliktów : lekcja 5 rok szkolny 

2005/2006 / Irena Dzierzgowska. – (Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 
; cz. 5) // „Dyrektor Szkoły”. – 2006, nr 1. – dod, s. I-VIII 
Definicja, rodzaje, przyczyny, dynamika, zachowania uczestników, sposoby 
kierowania konfliktami. Negocjacje. Rola dyrektora szkoły. 
Czytelnia PBW 

 
23. Kawula, Stanisław : Agresja a dysonans społeczny : między przemocą a 

syntonią w szkole / Stanisław Kawula // „Edukacja”. – 1996, nr 1, s. 5-16 
Konflikty społeczne. Zjawisko patologiczne - agresja młodzieży. 
Czytelnia PBW 

 
24. Kazimierowicz, Marek : Komunikowanie w zarządzaniu szkołą / Marek 

Kazimierowicz // „Nowa Szkoła”. – 2012, nr 1, s. 7-12 



25. Znaczenie systemu komunikacji w sprawnym i efektywnym zarządzaniu 
szkołą. Komunikacja wewnętrzna. Komunikacja pisemna. 
Czytelnia PBW 

 
26. Kłusek-Wojciszke, Bożena : Osobowość jako determinanta wyboru stylu 

rozwiązywania konfliktów / Bożena Kłusek-Wojciszke // „Organizacja i 
Kierowanie”. – 2009, nr 1, s. 11-21 
Na podstawie badań, których celem było zbadanie związku pomiędzy cechami 
osobowości, a stylami zachowania w sytuacji konfliktowej. 
Czytelnia Zarządzania i Administracji UJK 

 
27. Michalak, Joanna M. : Dobry dyrektor to podstawa / Joanna M. Michalak // 

„Psychologia w Szkole”. – 2011, nr 4, s. 15-20 
 

28. Pery, Andrzej : Status zawodowy dyrektora szkoły : mity i rzeczywistość / 
Andrzej Pery // „Sedno”. – 2011, nr 7, s. 28-30  
Kryteria zatrudniania na stanowisko dyrektora. Sposób powołania na 
stanowisko dyrektora, a umowa o pracę. Warunki wynikające z powołania (ze 
stosunku pracy lub z kontraktu). Zadania i kompetencje dyrektora. Ocena 
pracy, awans zawodowy i system motywacyjny. 
Dostęp online 
http://www.edupress.pl/download/gfx/edupress/pl/defaultopisy/808/1/1/910450
0023_mdssedno_07_2011_artykul.pdf   

 
29. Pietrzyk, Agnieszka : Negocjacja i mediacja jako sposoby kierowania 

konfliktami / Agnieszka Pietrzyk // „Przegląd Psychologiczny”. – 1996, z. 3/4, 
s. 75-88 
Prezentacja mediacji, negocjacji, ich strategii i taktyk dostosowanych do etapu 
konfliktu. 

 
30. Skłodowski, Henryk : Osobowościowe wyznaczniki działalności kierowniczej / 

Henryk Skłodowski. – (Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 
2) // „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne”. – [Nr] 36 
(1994), s. 151-159  
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

31. Stankiewicz, Dariusz : Kierowanie konfliktem / Henryk Stankiewicz // 
„Edukacja i Dialog”. – 2005, nr 3, s. 20-22  
Przyczyny zachowań patologicznych w szkole i w domu. 
Dostęp online 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/marzec,207/kierowanie_konfliktem,1
744.html   
Czytelnia PBW 

 
32. Stróżyński, Klemens : Zarządzanie a praktyka szkolna. Cz. 1-3 / Klemens 

Stróżyński // „Nowe w Szkole”. – 2000/2001, nr 2 dod. Kierowanie Szkołą, s. 
4-5 ; nr 3 dod. Kierowanie Szkołą, s. 2-3 ; nr 4, dod. Kierowanie Szkołą, s. 2-3 
Problematyka zarządzania w szkole. Planowanie kariery pracownika. 
Wykorzystanie możliwości twórczych poszczególnych nauczycieli do 
stworzenia zgranego zespołu nauczycielskiego. 
Czytelnia PBW 



 
33. Tarniowa-Bagieńska, Maria : Źródła stresu w pracy kierowniczej / Maria 

Tarniowa-Bagieńska. – (Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu ; 
t. 2). – Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne. – [Nr] 36 
(1994), s. [143]-150 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 
34. Wierzbicki, Kazimierz : Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy „metody 4 

kroków” / Kazimierz Wierzbicki // „Humanizacja Pracy”. – 1998, nr 3, s. 56-58 
Konflikty w pracy. 
Czytelnia Główna UJK 

 
35. Wolicki, Marian : Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowania / 

Marian Wolicki // „Studia nad Rodziną”. – 2008, nr 1/2, s. [223]-230 
Potrzeba psychologii w wychowaniu. Uwarunkowania dotyczące osób 
zaangażowanych w proces wychowania (uwarunkowania dotyczące osoby 
wychowanka i osoby wychowawcy). Psychologiczne uwarunkowania więzi 
pomiędzy wychowawcą a wychowankiem. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 

 

 

 


