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Przedszkolu”. – 2014, nr 10, dod., s. 7-8  
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3. Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2014, nr 11, s. 9 

[Rozporządzenia które weszły w życie we wrześniu 2014 r.] 
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Nauczycielski”. – 2014, nr 46, dod., s. I 

      [Dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych] 
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      [Jak nauczyciel może odwołać się od zawieszenia w pełnieniu obowiązków] 
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      [Zróżnicowany czas pracy] 
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      [Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej] 
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      [Fałszywe przesłanki wypowiedzenia i nieobiektywne kryteria] 
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[Analiza aktów prawnych] 

 

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

Majchrzak // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. – 2014, nr 33, s. 20-24 

[Analiza dziewięciu przypadków z praktyki przedszkola] 
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[Formy opieki nad dzieckiem niewychowującym się w rodzinie biologicznej] 

 

16. Michalak, Dorota : Wybór dyrektora szkoły / Dorota Michalak  // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 47, dod. „Poznaj Swoje Prawa”, nr 15, s. 1-6 

[Kto może kandydować i jakie wymagania musi spełniać] 

 

17. Partyk, Aleksandra : Współpraca szkoły i sądu rodzinnego / Aleksandra Partyk // 

„Dyrektor Szkoły”. – 2014, nr 11, s. 44-46 

[Analiza aktów prawnych, procedura postępowania z pismem dyrektora do sądu] 
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45, dod., s. IV 

[Urlop okolicznościowy, separacja a zwolnienie na pogrzeb męża, informacja o 

wysokości zarobków pracownika]  

 

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

46, dod., s. IV 

[Dodatkowy dzień wolny dla stażysty, czas pracy, podstawa zasiłku chorobowego]  

 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 
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[Umowa na czas określony, dzieło czy zlecenie, badania wzroku nie tylko dla 

kierowcy, zasiłki po śmierci dziecka]  

 

21. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 
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[Dzień wolny dla niepełnoetatowca, środki ochrony osobistej, wolne za 1 listopada]  
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[Analiza aktów prawnych] 

 

23. Skrobisz, Joanna : Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? / Joanna Skrobisz // „Głos 
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[Ubezpieczenia społeczne] 

 

24. Skrobisz, Joanna : Kolegialny organ szkoły / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 

– 2014, nr 46, dod., s. III-IV 

[Rada pedagogiczna stanowi reprezentację nauczycieli danej szkoły lub placówki] 
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[Opieka w czasie dowożenia uczniów do szkoły, dyżur na przerwach, doraźne 
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