
 

Listopad 2011 

 

1. Golat, Rafał : Przedawnienie się roszczeń wobec czytelników / Rafał Golat // 

„Bibliotekarz”. – 2011, nr 11, s. 33 

 

2. Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 54, 56, 58 

[Zarządzenia, rozporządzenia, ustawy które weszły w życie we wrześniu i 

październiku 2011 r.] 

 

3. Koło ratunkowe / odpowiada Zenon Decyk // „Głos Pedagogiczny”. – 2011(33), s. 62-

63 

      [Dokumentacja dorobku zawodowego, urlop dla poratowania zdrowia, zwrot kosztów  

      za zakup okularów] 

 

4. Konarska, Teresa : Bezpośrednia podległość służbowa / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2011, nr 47, dod., s. I 

[Zatrudnianie współmałżonka i osób bliskich w świetle ustawy z 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych]  

 

5. Konarska, Teresa : Dwie instancje i sąd. Część I / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2011, nr 45, dod., s. II 

[Poszczególne etapy w procedurze dyscyplinarnej] 

 

6. Konarska, Teresa : Dwie instancje i sąd. Część II / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2011, nr 46, dod., s. I-II 

[Poszczególne etapy w procedurze dyscyplinarnej] 

 

7. Konarska, Teresa : Obwiniona zaocznie / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2011, nr 45, dod., s. I 

[Ułomne postępowanie dyscyplinarne] 

 

8. Konarska, Teresa : Problemy z funduszem. [Część I]  / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2011, nr 47, dod., s. I-II 

[Skomplikowany podział środków z zfśs] 

 

9. Konarska, Teresa : Problemy z funduszem. Część II / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2011, nr 48, dod., s. II 

[Skomplikowany podział środków z zfśs] 

 

10. Konarska, Teresa : Trzynastka w opresji / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2011, nr 48, dod., s. I 

[Termin nawiązania umowy a dodatkowe wynagrodzenie roczne] 

 

11. Konarska, Teresa : Wakacje w listopadzie / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2011, nr 44, dod., s. II 

[Urlop uzupełniający] 

 

12. Konarska, Teresa : Związkowiec w szkole / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2011, nr 44, dod., s. I 



[Funkcja w związkach zawodowych a czynności doraźne] 

 

13. Lisowski, Krzysztof : Bezpieczeństwo w szkołach – regulacje prawne / Krzysztof 

Lisowski // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 56-60 

 

14. Nowe ustawy i rozporządzenia / wybrała Barbara Ellwart // „Przegląd Oświatowy”. – 

2011, nr 17, s. 12 

 

15. Osuch, Maciej : Od klapsa do Niebieskiej Karty, czyli co słychać w rodzinie? / Maciej 

Osuch // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 50-55 

[Przemoc w rodzinie, a procedura Niebieskich Kart] 

 

16. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 

44, dod., s. IV 

[Urlop okolicznościowy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, rozwiązanie 

umowy na zastępstwo, nauczyciel na umowie zleceniu, urlop wypoczynkowy]  

 

17. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 

45, dod., s. IV 

[Przerwy świąteczne, dodatek stażowy, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy]  

 

18. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 

46, dod., s. IV 

[Wynagrodzenie za urlop, zaległe urlopy do 30 września następnego roku]  

 

19. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 

47, dod., s. IV 

[Wydanie świadectwa pracy, okulary i szkła kontaktowe – składki ZUS]  

 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 

48, dod., s. III-IV 

[Pierwszy urlop wypoczynkowy, zmiana warunków pracy, służba bhp, nagroda 

jubileuszowa, zapomoga z funduszu socjalnego, emerytura – sposób liczenia]  

 

21. Pytania do eksperta / radzi Magdalena Sender, Bożena Barszczewska // „Dyrektor 

Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 46-48 

[Ochrona danych osobowych, zmiany programowe, które czekają licea 

ogólnokształcące w roku szkolnym 2012/2013 związane z rozporządzeniem MEN z 

23.XII.2008 w sprawie nowej podstawy programowej] 

 

22. Skrobisz, Joanna : Bhp w szkole / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 

46, dod., s. III-IV 

[Ogólne zasady zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki w szkołach w 

świetle rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach] 

 

23. Skrobisz, Joanna : Co musi dyrektor? / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2011, nr 47, dod., s. III-IV 

[Związki zawodowe w szkole] 

 



24. Skrobisz, Joanna : Czas pracy nauczycieli / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2011, nr 45, dod., s. III-IV 

[Przepisy Karty Nauczyciela regulujące problematykę czasu pracy nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego] 

 

25. Skrobisz, Joanna : Dodatek za wysługę lat / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 

– 2011, nr 44, dod., s. III 

 

26. Skrobisz, Joanna : Zasiłek na zagospodarowanie / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2011, nr 48, dod., s. III 

 

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

– 2011, nr 11, s. 5-6 

            [Godziny karciane, nauczyciel bibliotekarz jako inspektor BHP, zastępstwo         

      nauczyciela bibliotekarza, powrót do pracy w stanie nieczynnym, prawo autorskie a      

      prezentacje, referaty itp.]  

 

28. Soczyński, Bogumił : Dowożenie dzieci na basen i opiekowanie się nimi w ramach 

godzin karcianych / Bogumił Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 18, s. 9-

10 

 

29. Soczyński, Bogumił : Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczyciela / 

Bogumił Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 18, s. 11 

 

30. Soczyński, Bogumił : Obliczanie dodatku za wysługę lat na dwóch stanowiskach 

pracy / Bogumił Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 17, s. 9 

 

31. Soczyński, Bogumił : Obliczanie wysokości nagrody jubileuszowej / Bogumił 

Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 18, s. 11 

 

32. Soczyński, Bogumił : Podział i przyznawanie świadczeń z ZFŚS / Bogumił Soczyński 

// „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 17, s. 11 

 

33. Soczyński, Bogumił : Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela w związku z 

przejściem na emeryturę / Bogumił Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 18, 

s. 10 

 

34. Soczyński, Bogumił : Urlop zdrowotny oraz wynagrodzenia chorobowe i zasiłek 

chorobowy w drugim zakładzie pracy / Bogumił Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. 

– 2011, nr 17, s. 10 

 

35. Soczyński, Bogumił : W sprawie obniżenia wymiaru zajęć  / Bogumił Soczyński // 

„Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 17, s. 9 

 

36. Soczyński, Bogumił : W sprawie przedłużenia urlopu wychowawczego / Bogumił 

Soczyński // „Przegląd Oświatowy”. – 2011, nr 17, s. 12 

 

37. Trawińska, Katarzyna : Referencje jako jedno z narzędzi selekcji kandydatów do 

pracy / Katarzyna Trawińska // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 62-66 



 

38. Warto wiedzieć : opiniowanie dyscyplinarki przez związki zawodowe // „Głos 

Nauczycielski”. – 2011, nr 46, dod., s. II 

 

39. Warto wiedzieć : powierzenie stanowiska wicedyrektora // „Głos Nauczycielski”. – 

2011, nr 44, dod., s. I 

 

40. Warto wiedzieć : świadczenie urlopowe // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 47, dod., 

s. II 

 

41. Warto wiedzieć : zwolnienie, za które płaci dyrektor // „Głos Nauczycielski”. – 2011, 

nr 44, dod., s. II 

 

42. Wiewiórowski, Wojciech Rafał : Jak zabezpieczać dane w dziennikach 

elektronicznych / Wojciech Rafał Wiewiórowski // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 11, 

s. 44-45 

 

43. Włodarski, Jacek : Prawo autorskie w kontekście bibliotek tradycyjnych i cyfrowych / 

Jacek Włodarski // „Biblioteka Szkolne Centrum Informacji”. – 2011, nr 5, s. 32-35 

 

44. Wrycz-Rekowski, Łukasz : Pierwsza pomoc / Łukasz Wrycz-Rekowski // „Wszystko 

dla Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 13-14 

[Organizacja i udzielanie pierwszej pomocy w szkole w świetle prawa]     

 

 

 

 


