
       
      

 
       

     

 

rekomendacje nowości 
PBW w Krośnie

prawo 
w szkole
 



Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną : praktyczny
poradnik dla dyrektorów szkół / Lechosław Gawrecki. - Stan
prawny na 1 stycznia 2019 r.  - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019

Publikacja jest praktycznym poradnikiem dotyczącym
zarządzania placówkami oświatowymi. Omawia codzienne
sytuacje rzeczywistości szkolnej. Odpowiada, m. in.  na pytania
w jaki sposób prowadzić działania menedżerskie? jak budować
kontakty społeczne? jak radzić sobie z problemem kryzysu 
w środowisku oświatowym? na czym polega lobbing 
i outsourcing w oświacie?

                                                                                       (z okładki)
 



Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły /
Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel. - Stan prawny
na 1 września 2019 r.  - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019

W książce znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące
planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego;
procedur ewaluacji, kontrolowania, monitorowania 
i wspomagania. Pomocne również będą wzory i przykłady
dokumentów szkolnych opracowanych na podstawie
najnowszych przepisów prawnych.

                                                                                             (z okładki)



Rada pedagogiczna : obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność /
Małgorzata Dutka-Mucha, Krzysztof Gawroński ; [recenzent dr hab.
Jarosław Michalski prof. APS]. - Stan prawny na 1 października 2019 r.  -
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020

Publikacja zawiera liczne wskazówki dotyczące organizacji
pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo omawia zasady jej
funkcjonowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Doradza dyrektorom w jaki sposób sprawnie prowadzić
spotkania rady i jak efektywnie współpracować w zespole.

                                                                                          
                                                                                           (z okładki)



Zarys pracy mediatora szkolnego / Anna K. Duda ; [recenzentki: dr hab.
Joanna Łukasik prof. UP, dr Karolina Czerwiec]. - Wydanie pierwsze.  -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019

Opracowanie, w sposób wielowątkowy, przedstawia obszar działań,
powinności i odpowiedzialności nauczycieli, pedagogów oraz rodziców
angażujących się w proces wprowadzania mediacji do szkoły.
Odpowiednie działania mediacyjne, zdaniem autorki, mogą pomóc 
w polubownym rozwiązywaniu konfliktów w przestrzeni szkolnej 
oraz budowaniu kultury mediacji.

                                                                                          
                                                                                           (z okładki)



źródło: https://tiny.pl/7qzlz

Szkoła oparta na współpracy : 61 obszarów współpracy, podział zadań,
ważna rola rodziców / [aut. Małgorzata Celuch]. - Stan prawny: 2019 r.  -
Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2019

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzenia
skutecznej współpracy dyrektora szkoły z innymi organami
szkoły oraz z rodzicami uczniów. Wyjaśnia, jak zgodnie z prawem
podzielić obowiązki i jak przydzielić zadania odpowiednim
organom. Ponadto do książki dołączona jest płyta CD z wzorami
niezbędnych do tego dokumentów.

                                                                                             
                                                                                                (z okładki)

 
 

                                                               
                                                              opracowała Małgorzata Kasza
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