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1. Chamczyńska-Penkala, Aneta : Okiem prawnika : odpowiedzialność placówki za 

wartościowe przedmioty / Aneta Chamczyńska-Penkala  // „Przedszkole : miesięcznik 
dyrektora”. - 2014, nr 11, s. 45 

      [Zniszczenie lub zagubienie przez dziecko kosztownej zabawki przyniesionej do    
      przedszkola. Zapisy regulaminowe i odpowiedzialność przedszkola. Rola rodziców.    

            (Czytelnia – pojedyncze numery)] 
 

2. Czub-Kiełczewska, Sylwia : Zapisanie czytelnika do biblioteki w kontekście ochrony 
danych osobowych / Sylwia Czub-Kiełczewska // „Bibliotekarz”. – 2014, nr 12, s. 47-
48 

 
3. Golat, Rafał : Wydanie i odebranie zakupionych materiałów bibliotecznych / Rafał 

Golat // „Bibliotekarz”. – 2014, nr 12, s. 41 
 
4. Howorka, Bolesław : Bibliotekarze nie okradają twórców / Bolesław Howorka // 

„Bibliotekarz”. - 2014, nr 12, s. 42-46     
[Interpretacja przepisów prawnych dotyczących prawa autorskiego] 

 
5. Konarska, Teresa : Dualizm oceny nauczyciela / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 49, dod., s. II 
      [Ocena nauczyciela w KN] 

 
6. Konarska, Teresa : Między wypowiedzeniem a porozumieniem. Część I / Teresa 

Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 50, dod., s. II 
      [W drodze porozumienia zmieniającego można dokonać zmiany nie tylko istniejących  
      warunków umowy, ale także jej treści. Dlatego można umowę na czas nieokreślony  
      zmienić na czas określony] 

 
7. Konarska, Teresa : Między wypowiedzeniem a porozumieniem. Część II / Teresa 

Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 51-52, dod., s. II 
      [Mimo wyrażonej zgody na nowe warunki pracy i płacy w trybie wypowiedzenia  
      zmieniającego pracownik ma prawo do roszczenia o przywrócenie poprzednich  
      warunków] 
 
8. Konarska, Teresa : Na etapach cząstkowych / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 49, dod., s. I-II 
      [Zatrudnienie w niepełnym wymiarze] 

 
9. Konarska, Teresa : Siedem pełnych lat / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2014, nr 50, dod., s. I-II 
      [Staż pracy i orzecznictwo w sprawie urlopu zdrowotnego] 

 
10. Konarska, Teresa : Urlop dla asystenta / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2014, nr 51-52, dod., s. I 
      [Zasady ustalania urlopu wypoczynkowego i wypłacania ekwiwalentu] 

 



11. Król-Komarnicka, Karolina : Wzory dokumentów : Oświadczenie pracownika o 
korzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem / Karolina Król-Komarnicka // „Sygnał 
: magazyn wychowawcy”. – 2014, nr 11, s. 35 
[Czytelnia – pojedyncze numery] 

 
12. Kuzior, Patryk : Regulamin wynagradzania i regulamin zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych / Patryk Kuzior. - (Jak tworzyć dokumentację ; cz. 6) // 
„Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2014, nr 11, s. 46-49 

            [Przedszkole. Ustalenie regulaminu wynagradzania. Rola regulaminu wynagradzania.     
            Szczegółowa treść regulaminu wynagradzania. Sposób ustalenia regulaminu  
            wynagradzania. Wejście w życie regulaminu wynagradzania. Tworzenie regulaminu  
            zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jaką formę powinny przyjąć  
            regulaminy. Podstawa prawna. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
13. Lewandowski, Jan : Rola i zadania opiekuna stażu awansującego nauczyciela / Jan 

Lewandowski // „Głos Pedagogiczny”. – 2014(64), s. 20-24 
 

14. Lisowski, Krzysztof : Dyscyplinarka w szkole / Krzysztof Lisowski // „Głos 
Nauczycielski”. – 2014, nr 51-52, dod. „Poznaj Swoje Prawa”, nr 16, s. 1-8 
[Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność porządkowa w sprawach 
dotyczących nauczycieli] 

 
15.  Łyszczarz, Michał : Dotacje dla przedszkoli : jak upewnić się, że zostały prawidłowo 

przydzielone? / Michał Łyszczarz // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2014, nr 
11, s. 14-16 

      [Podstawa prawna. Warunek udzielenia dotacji. Wysokość dotacji nie jest zależna od    
      planowanej liczby wychowanków. Jak obliczyć wysokość dotacji, gdy gmina nie  
      prowadzi przedszkoli. Jak ustalić, czy gmina prawidłowo oblicza dotację. (Czytelnia –  
      pojedyncze numery)] 
 
16. Łyszczarz, Michał : Prawo w pytaniach i odpowiedziach / Michał Łyszczarz // 

„Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. – 2014, nr 11, s. 62-65 
      [Utworzenie rady pedagogicznej w placówce zatrudniającej mniej niż trzech    
      pedagogów. Zatrudnienie asystenta rodziny w przedszkolu. Wydanie diagnozy  
      przedszkolnej dla dziecka z lekkim stopniem upośledzenia. Wypłata zasiłku na  
      zagospodarowanie. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola. Leżakowanie w  
      przedszkolu. Zajęcia z języka obcego w przedszkolu prowadzone przez firmę  
      zewnętrzną. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
17. Łyszczarz, Michał : Wzory dokumentów : Wniosek nauczycielki o udzielenie przerwy 

na karmienie piersią / Michał Łyszczarz // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 2014, 
nr 11, s. 36 

            [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 

18. Łyszczarz, Michał : Wzory dokumentów : Wniosek o zwolnienie od pracy w celu 
wykonania badań lekarskich / Michał Łyszczarz // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. 
– 2014, nr 11, s. 37 

            [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 



19. Łyszczarz, Michał : Wzory dokumentów : [Wychowawca klasy udziela uczniowi karę 
upomnienia] / Michał Łyszczarz // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 2014, nr 11, s. 
38 

            [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 
20. Łyszczarz, Michał : Zwolnienia chorobowe pracowników przedszkola / Michał 

Łyszczarz // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2014, nr 11, s. 10-13 
      [Akty regulujące kwestie związane z udziałem zwolnień od wykonywania pracy z    
      powodu choroby pracownika - ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach  
      pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz akty  
      wykonawcze do niej. Podstawa prawna. Nauczyciele przedszkola. (Czytelnia –  
      pojedyncze numery)] 

 
21. Majchrzak, Marcin : Nie dla śmieciowego jedzenia / Marcin Majchrzak // 

„Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2014, nr 11, s. 8-9 
[Ustawa o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia. Ochrona zdrowia dzieci poprzez ograniczenie dostępu do żywności 
zawierającej składniki szkodliwe dla ich rozwoju. Dotyczy też przedszkoli. Podstawa 
prawna. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
22. Majchrzak, Marcin : Odpowiedzialność za udzielanie i nieudzielanie pomocy / Michał 

Majchrzak // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2014, nr 11, s. 26-29 
[Analiza dziewięciu przypadków z praktyki przedszkola] 

 
23. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Współpraca szkoły z… organami ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości / Jagna Niepokólczycka-Gac // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 
2014, nr 11, s. 14-17 
[Straż miejska, Sąd Rodzinny i dla Nieletnich. (Czytelnia - pojedyncze numery)] 
 

24. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Wzory pism : Notatka o dokonaniu czynu karnego / 
Jagna Niepokólczycka-Gac // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 2014, nr 11, s. 34 

      [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 
25. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Wzory pism : Notatka o znalezieniu substancji 

psychoaktywnej na terenie szkoły / Jagna Niepokólczycka-Gac // „Sygnał : magazyn 
wychowawcy”. – 2014, nr 11, s. 33 

      [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 
26. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Wzory pism : Prośba do sądu rodzinnego i dla nieletnich 

o wgląd w sprawę ucznia ze względu na zachowania wskazujące na demoralizację / 
Jagna Niepokólczycka-Gac // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 2014, nr 11, s. 30 

      [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 

27. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Wzory pism : Prośba o uczestnictwo kuratora w 
posiedzeniu zespołu wychowawczego poświęconym uczniowi z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie lub niedostosowanie 
społeczne / Jagna Niepokólczycka-Gac // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 2014, 
nr 11, s. 32 

            [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 



28. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Wzory pism : Prośba o wgląd w sytuację rodzinną 
ucznia do sądu rodzinnego i dla nieletnich ze względu na zaniedbania wynikające z 
zaniechania obowiązków rodzicielskich / Jagna Niepokólczycka-Gac // „Sygnał : 
magazyn wychowawcy”. – 2014, nr 11, s. 29 

           [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 

29. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Wzory pism : Wniosek do straży miejskiej w sprawie 
współpracy mającej na celu zmniejszenie absencji uczniów / Jagna Niepokólczycka-
Gac // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 2014, nr 11, s. 31 

      [Czytelnia – pojedyncze numery] 
 
30. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

49, dod., s. IV 
[Urlop wypoczynkowy, rozliczenie czasu pracy, wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe, umowa na zastępstwo]  

 
31. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

50, dod., s. IV 
[Praca w godzinach nadliczbowych, urlop wypoczynkowy a umowa na czas 
określony, świadectwo pracy]  

 
32. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

51-52, dod., s. IV 
[Zaległy urlop wypoczynkowy, rady nadzorcze, szkolenie bhp, podstawa wymiaru 
zasiłku]  

 
33.  Pytlarczyk, Jadwiga : Kontrola pracy nauczyciela a realizacja planu nadzoru 

pedagogicznego / Jadwiga Pytlarczyk // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 
2014, nr 11, s. 17-19 

      [Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola. Istota i  
      cel kontroli. Procedura postępowania w procesie kontroli. Metody prowadzenia  
      kontroli. Narzędzia kontroli. Przykładowy plan kontroli. Wykorzystanie wyników  
      kontroli. Podstawa prawna. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
34.  Sakowicz, Agnieszka : Kąciki tematyczne : znaczenie przestrzeni w edukacji 

przedszkolnej / Agnieszka Sakowicz  // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 2014, 
nr 11, s. 28-30 

      [Najważniejsze funkcje kącików tematycznych. Kąciki tematyczne jako realizacja     
      podstawy programowej. Realizacja wybranych obszarów podstawy programowej. Po  
      czym poznać dobrze zorganizowany kącik. Podstawa prawna. (Czytelnia – pojedyncze  
      numery)] 
 
35. Skrobisz, Joanna : Organizacja czasu pracy / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 

– 2014, nr 50, dod., s. III-IV 
[Prawo do nieprzerwanego dobowego odpoczynku] 
 

36. Skrobisz, Joanna : Pół etatu i zasiłek macierzyński / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2014, nr 51-52, dod., s. III 

      [Wysokość świadczeń, dokumenty do ZUS] 
 



37. Skrobisz, Joanna : Prawo do renty rodzinnej / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2014, nr 49, dod., s. III 
[Uprawnieni do renty, załączniki do wniosku, złożenie wniosku do ZUS] 
 

38. Skrobisz, Joanna : Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2014, nr 49, dod., s. III-IV 
[Naruszenie obowiązków pracowniczych] 

 
39. Skrzyński, Dariusz : Ochrona danych osobowych w przedszkolu / Dariusz Skrzyński // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2014, nr 11, s. 20-24 
[Regulacje prawne]  

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

– 2014, nr 12, s. 7-8 
[Przeniesienie nauczyciela w trakcie roku, dodatek za wysługę lat, zajęcia 
biblioteczne, czy bezpłatne podręczniki, które otrzymują szkoły, podlegają 
inwentaryzacji, prawo autorskie, świadczenie kompensacyjne]  

 
41. Warto wiedzieć : rozwiązanie umowy w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 50, dod., s. III 
 

42. Ważne dla pracodawcy i pracownika : dwa dni pracy i cały urlop wypoczynkowy // 
„Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 51-52, dod., s. III-IV 
[Analiza art. 155² Kodeksu pracy] 

 
43. Zadania dyrektora przedszkola : podstawa prawna // „Przedszkole : miesięcznik 

dyrektora”. – 2014, nr 11, s. 5-6 
[Kalendarium – grudzień. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
44.  Zadanie nauczyciela : podstawa prawna // „Sygnał : magazyn wychowawcy”. – 2014, 

nr 11, s. 5-6 
[Kalendarium – grudzień. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
45. Zegarek, Łukasz : Ochrona danych osobowych : Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym. Cz. 1 / Łukasz Zegarek // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. - 
2014, nr 11, s. 24-[27] 

      [Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i ich  
      rejestrowanie oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności. Stosowane  

            metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i  
            użytkowaniem. Obowiązkowe elementy instrukcji zarządzania. Podstawa prawna.  
            Dokument do wdrożenia w przedszkolu. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
46. Zmiany w prawie (10.10-10.11.2014 r.) // „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. – 

2014, nr 11, s. 5-6 
      [Projekty. (Czytelnia – pojedyncze numery)] 

 
 

 
 


