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2. Ciechorski, Jan : Biblioteki pedagogiczne – wybrane zagadnienia / Jan Ciechorski // 
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[Otoczenie prawne, zakres i cel działania, zadania, użytkownicy, organizacja i nadzór] 
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Marta Jaszczuk // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 3, dod. s. 7-9 

[Poradnik prawny] 

 

5. Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 3, s. 33, 35,37 

[Zarządzenia, rozporządzenia, ustawy które weszły w życie w styczniu, lutym i marcu 

2012 r.] 
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powinien / Iwona Kobus // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 3, s. 42-43 
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[Weryfikacja kwalifikacji] 
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[Ocena pracy dyrektora jako zarządzającego i nauczyciela] 

 

9. Konarska, Teresa : Pomostówka czy kompensówka? / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 10, dod., s. II 

[Korzystanie ze świadczeń przejściowych i art. 184 ustawy emerytalnej] 

 

10. Konarska, Teresa : Tylko za zgodą nauczycieli / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 10, dod., s. I 

[Warunki formalne ograniczenia lub zmniejszenia etatu] 

 

11. Konarska, Teresa : Urlopowe fakty i mity / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2012, nr 11, dod., s. I-II 

[Warunki ustalania i udzielania urlopu zdrowotnego] 

 

12. Konarska, Teresa : Zobiektywizowane kryteria / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2012, nr 13, dod., s. I-II 

[Rodzaje przesłanek i forma wypowiedzenia] 

 



13. Lesińska, Joanna : Katalog chorób zawodowych nauczycieli / Joanna Lesińska // 

„Głos Pedagogiczny”. – 2012(37), s. 50-53 

[Przykłady chorób zawodowych nauczycieli, obowiązki dyrektora szkoły, orzekanie w 

zakresie chorób zawodowych nauczycieli, świadczenia z tytułu chorób zawodowych] 

 

14. Olszewska, Agnieszka : Obowiązek interwencji / Agnieszka Olszewska // „Emocje”. – 

2012, nr 2, s. 48 

[Działanie placówek oświatowych zgodnie z art. 12 ust. z 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie] 
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10, dod., s. IV 

[Zwolnienie z opłat na Fundusz Pracy i FGŚP, wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy, 

dodatek specjalny a trzynastka, wypełnianie świadectwa pracy po zmianach]  
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[Praca w soboty i niedziele, wynagrodzenie urlopowe, przedłużenie wypowiedzenia, 

wycofanie zgody na potrącenie składek, jak zatrudnić emeryta?, wymiar urlopu 

wypoczynkowego]  

 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2012, nr 

13, dod., s. IV 

[Urlop zdrowotny, obowiązki pracodawcy, zwrot zryczałtowanych kosztów, odprawa 

z tytułu zwolnienia, urlop wypoczynkowy]   

 

21. Pytania do eksperta / radzi Krzysztof Lodziński // „Dyrektor Szkoły”. – 2012, nr 3, s. 
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[Działalność szkoleniowa niepublicznych placówek edukacji a rozporządzenie MEN z 

11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

placówki kształcenia niepublicznego, a przekroczenie tygodniowego wymiaru godzin 

dla I i II etapu edukacyjnego] 

   

22. Skrobisz, Joanna : Ekwiwalent za urlop / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
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23. Skrobisz, Joanna : Odpowiedzialność nauczycieli / Joanna Skrobisz // „Głos 
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26. Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
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[Obowiązki dyrektora a wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela po stanie 

nieczynnym, obowiązek opieki nad uczniami, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii 

w czytelni, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela, który przechodzi na 

emeryturą w trakcie roku szkolnego, jednoczesne zatrudnienie nauczyciela w 

wymiarze 18/18 zajęć dydaktycznych i 15/30 w bibliotece tej samej szkoły, dodatek za 

wysługę lat dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, nagrywanie filmów z 

Internetu w celach edukacyjnych]   
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[Zobowiązania wynikające ze stosunku pracy] 
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[Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych] 

 

 

 

 


