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Gawrońska-Pryciak, Agata : Zmiany w nadzorze pedagogicznym / Agata Gawrońska-
Pryciak // „Kształcenie Zawodowe”. – 2015, nr 3 (21), s. 36-42 
System nadzoru pedagogicznego. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2015/2016 zawarte w piśmie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lipca 2015 r.  
 
Gąsiorek, Piotr : Rola asystenta nauczyciela w kształceniu specjalnym / Piotr 
Gąsiorek // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 11, s. 50-53 
Omówienie przepisów dotyczących zatrudniania asystenta nauczyciela. 
 
Gąsiorek, Piotr : Zmiany w nadzorze pedagogicznym / Piotr Gąsiorek // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 11, s. 40-43 
Zestawienie zmian w nadzorze pedagogicznym od września 2015. 
 
Golat, Rafał : Wydłużenie ochrony artystycznych wykonań i fonogramów / Rafał Golat 
// „Bibliotekarz”. – 2015, nr 11, s. 43 
Analiza aktów prawnych. 
 
Handzlik, Marta : Urlop rodzicielski a kwestie przedłużenia stażu nauczycielskiego / 
Marta Handzlik // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 9 (11), s. 36 
Stan prawny po wprowadzeniu nowelizacji. 
 
Kaszycka, Barbara : Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących 
zatrudniania młodocianych pracowników / Barbara Kaszycka // „Kształcenie 
Zawodowe”. – 2015, nr 3 (21), s. 17-21 
Zasady zatrudniania młodocianych. Wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w 2014 r. przeprowadzonych w 
województwie świętokrzyskim. Efekty działań podjętych w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości przez inspektorów pracy. Działalność prewencyjna PIP. Podstawa prawna. 
 
Konarska, Teresa : Bez uzasadnienia i uprzedzenia / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 45, dod., s. I-II 
Okres wypowiedzenia normalny i skrócony. 
 
Konarska, Teresa : Dopuszczenie do awansu / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 48, dod., s. II 
Weryfikacja formalna i merytoryczna. 
 
Konarska, Teresa : Dyrektor tylko potwierdza / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 46, dod., s. II 
Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa. 
 
Konarska, Teresa : Ile pracuje dyrektor / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 48, dod., s. III 
Wymiar czasu pracy dyrektora placówki oświatowej. 
 
Konarska, Teresa : Na urlopie zdrowotnym po uzupełnieniu etatu / Teresa Konarska 
// „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 47, dod., s. II 
Przekształcanie etatu a prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. 
 



Konarska, Teresa : Pozew o urlop zdrowotny / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 46, dod., s. I-II 
Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia. 
 
Konarska, Teresa : Przewinienie i kara / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 48, dod., s. I-II 
Terminy i sposób odwoływania się od upomnienia i zawieszenia w obowiązkach. 
 
Konarska, Teresa : Roszczenie przysługuje / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 45, dod., s. II 
Przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy. 
 
Konarska, Teresa : Wspomaganie nauczyciela / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 47, dod., s. I-II 
Zatrudnienie w szkołach z kształceniem integracyjnym i specjalnym. 
 
Kubala-Kulpińska, Aleksandra : Razem przeciw dyskryminacji / Aleksandra Kubala-
Kulpińska // „Głos Pedagogiczny”. – 2015 (73), s. 53-55 
Edukacja antydyskryminacyjna w praktyce szkolnej - zadania do realizacji zalecane przez 
MEN. Diagnoza i dokumentacja problemów związanych z dyskryminacją w tym przemocy 
rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Kodeks Równego Traktowania. 
Podstawa prawna. 
 
Lesińska, Joanna : Nieobecność dyrektora – procedury postępowania / Joanna 
Lesińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 9 (11), s. 33-35 
Możliwe przyczyny nieobecności. Zastępstwo w trakcie kadencji. Kwestia wynagrodzenia. 
Pełnienie obowiązków dyrektora po zakończeniu jego kadencji. 
 
Łyszczarz, Michał : Doskonalenie zawodowe nauczycieli / Michał Łyszczarz // 
„Kształcenie Zawodowe”. – 2015, nr 3 (21), s. 9-12 
Dopuszczalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dokonywanie podziału środków 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obowiązki dyrektora szkoły. Wnioski dyrektora. 
 
Łyszczarz, Michał : Dotacje / Michał Łyszczarz // „Kształcenie Zawodowe”. – 2015, nr 
3 (21), s. 13-16 
Warunki przyznawania dotacji. Dotacja dla ucznia objętego edukacja domową. 
Wykorzystanie dotacji.  
 
Łyszczarz, Michał : Finanse szkoły / Michał Łyszczarz // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 
11, s. 33-38 
Omówienie zasad tworzenia planu finansowego szkoły. 
 
Łyszczarz, Michał : Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego oraz w sprawie podstawy programowej kształcenia w 
zawodach / Michał Łyszczarz // „Kształcenie Zawodowe”. – 2015, nr 3 (21), s. 3-8 
 
Majchrzak, Marcin : Odwołania od zwolnień nauczycieli / Marcin Majchrzak // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 9 (11), s. 30-32 
Podstawa prawna wniesienia odwołania. W jakim terminie należy wnieść odwołanie? Do 
którego sądu należy skierować odwołanie? Do czego powinny dążyć strony w trakcie sporu 
sadowego?  
 



MEN: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną : stanowisko Ministra Edukacji 
Narodowej przedstawione w piśmie z 15 lipca 2011 r. // „Głos Nauczycielski”. – 2015, 
nr 47, dod., s. III 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
45, dod., s. IV 
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Koszt szczepień a oskładkowanie. Uzasadnienie 
wypowiedzenia. Praca a urlop wychowawczy. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
46, dod., s. IV 
Wczasy pod gruszą. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Zmiana warunków 
zatrudnienia. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
47, dod., s. IV 
Świadectwa pracy. Urlop bezpłatny. Prawo do nagrody jubileuszowej. Urlop zdrowotny a 
urlop rodzicielski. Praca i choroba w jednym dniu. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
48, dod., s. IV 
Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej. Kierownik świetlicy szkolnej. Ubezpieczenie 
zdrowotne. Dodatek stażowy. 
 
Pytania do eksperta / radzi Bożena Barszczewska, Agata Piszko, Krzysztof Lodziński 
// „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 11, s. 54 
Kształcenie cudzoziemców. 
 
Sewastianowicz, Monika : Podstawa prawna edukacji cudzoziemców / Monika 
Sewastianowicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 11, s. 44-48 
Omówienie przepisów dotyczących edukacji cudzoziemców. 
 
Skrobisz, Joanna : Dodatek za wysługę lat / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 45, dod., s. III 
Dodatek stażowy dla nauczyciela w kilku miejscach pracy. 
 
Skrobisz, Joanna : Praca w weekend / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 47, dod., s. III 
Rekompensata za pracę nauczyciela w dniu wolnym. 
 
Skrobisz, Joanna : Umowy terminowe / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 46, dod., s. III 
Sposoby liczenia okresu zatrudnienia i stażu pracy. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 11, s. 11-12 
Wymiar zatrudnienia nauczyciela bibliotekarza. Zastępstwa doraźne dla niepełnoetatowców. 
Godziny nauczania indywidualnego. Zajęcia rewalidacyjne. 
 
Skura, Piotr : Film z morałem / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 48, 
dod., s. 6 
Nowe prawo autorskie w szkołach. 



 
Stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 października 2015 r. // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 46, dod., s. III 
Dokument. 
 
TK : Skuteczność przekazania wypowiedzenia e-mailem lub faksem / TK // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 46, dod., s. II 
 
TK : Z wnioskiem o zasiłek na zagospodarowanie / TK // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 47, dod., s. II 
 
Wójtowicz-Kowalska, Marta : Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony. Podstawy prawa pracy dla bibliotekarzy. Cz. 1, Rozwiązanie stosunku 
pracy za wypowiedzeniem, przyczyny niedotyczące pracownika uzasadniające 
rozwiązanie umowy o pracę / Marta Wójtowicz-Kowalska // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 
11, s. 44-47 
 
 
 
 


