Poradniki dla dyrektorów
1. Coaching grupowy : praktyczny podręcznik dla liderów, trenerów, doradców i
nauczycieli / Joanna Grela, Rafał Szewczak i Michał Bloch. - Wydanie I. - Lublin :
Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2017.
Sygnatura: 114167
W książce zebrano narzędzia możliwe do zastosowania podczas pracy z grupą np. Action
Learning, Grupy Balinta, Metoda Aktywizująca Przeżywanie czy autorska Metoda Analizy
Grupowej. Poza tym wskazano, jakie kompetencje niezbędne są coachowi grupowemu, na co
powinien uważać i co robić chcąc dalej się rozwijać. Nie zabrakło również cennych case
studies ukazujących przebieg procesów coachingu grupowego.
2. Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych / Tomasz Reich. - Lublin : Słowa i
Myśli ; Warszawa : Collegium Civitas, 2016.
Sygnatura: 113892
Personal branding to dzisiaj nie tylko domena freelancerów czy blogerów. O swój
wizerunek powinien dbać każdy, niezależnie od branży, wykonywanego zawodu czy poziomu
kompetencji.
Główne źródło informacji o nas samych to media społecznościowe. To
niesamowicie silne narzędzie - można w krótkim czasie wiele zyskać, ale równie szybko
można stracić swoje dobrej imię. Jeśli chcesz budować swoją pozycję eksperta w branży,
zastanawiasz się nad zmianą pracy, albo po prostu bardzo lubisz swoją pracę i nie chcesz jej
stracić, koniecznie musisz przeczytać tę książkę.; Jak dbać o wizerunek w mediach
społecznościowych to pozycja, której dotąd nie było. W jednym miejscu znajdziesz praktyczne
informacje o wszystkich platformach social media, oparte przede wszystkim na realnych
przykładach. Dowiesz się z niej: dlaczego i jak należy stosować zasady netykiety czym jest
pierwszy raz w social mediach (czyli jak nawiązać kontakt) kiedy komentowanie to już
hejtowanie dlaczego zaproszenie od Beyonce czy Keanu Reevesa to niekoniecznie
wyróżnienie jak opowiedzieć historię... snapując i ile prawdy jest w stwierdzeniu, że jeśli nie
jesteś w sieci nie żyjesz - - - - - - - - - - - To książka dla każdego internauty, który ceni sobie
zachowanie zgodne z zasadami kultury osobistej, a także dla osób odpowiadających za
komunikację marek w mediach społecznościowych. Anna Miotk, ekspert specjalizujący się w
mierzeniu skuteczności działań komunikacji biznesowej (marketing, PR, social media), strateg
komunikacji.
3. Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni
albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych
oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine McEwan. - Warszawa : Wydawnictwo
Fraszka Edukacyjna, 2016.
Sygnatura: 112184
34. Jak wytrzymać w szkole i nie zwariować / Aniela Cholewińska-Szkolik ; ilustracje
Wojciech Stachyra. - Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, copyright 2017.
Sygnatura: 114096

Nauczyciele doprowadzają Cię do białej gorączki? Koledzy z klasy mówią innym językiem?
Szkolne obowiązki zabierają Ci cały wolny czas? Jeśli tak, sięgnij po ten niezbędnik znajdziesz w nim odpowiedzi na wiele nurtujących Cię pytań. Z tej książki dowiesz się, jak
zaprzyjaźnić się z wrogiem, co zrobić, aby zmiana szkoły nie była koszmarem, dlaczego
czasami warto mówić „nie” i jak pogodzić naukę i hobby, i to nie tylko poza szkołą.
Niezbędnik podpowie Ci także, jak namówić nauczyciela na szkolną wycieczkę i zorganizować
koło miłośników komiksów oraz co zrobić, kiedy szkoła Cię nudzi i przypomni kilka słówkluczy, które rozczulą każdego belfra.
4. Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać a nie straszyć uczniów? /
[Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny]. - Warszawa : Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka, 2017.
Sygnatura: 113646 P
Doradzamy dyrektorom szkół jak współpracować z policją, by realnie zwiększyć
bezpieczeństwo w szkole, nie łamiąc przy tym prawa. W publikacji dyrektor znajdzie ogólne
zasady współpracy oraz informacje szczegółowe m.in. jakie są obowiązki i uprawnienia
funkcjonariusza na terenie szkoły, jaka powinna być rola policji w poszczególnych sytuacjach
kryzysowych oraz jak powinna wyglądać współpraca interwencyjna, a jak prewencyjna
5. Przemoc w szkole : program zapobiegania i zwalczania przemocy dla dyrektorów
szkół, nauczycieli i rodziców / Mona O'Moore, Stephen James Minton. - Warszawa :
Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2016.
Sygnatura: 112303 A
Przemoc w szkole to nie tylko problem nauczycieli. To także problem dyrektorów, rodziców
całej społeczności szkolnej. Właśnie dlatego autorzy opisują krok po kroku, jak prowadzić w
szkole politykę przeciw przemocy, podają strategie jej zwalczania i zapobiegania. Dają
wskazówki, jak pracować z rodzicami, radzą co robić, gdy dziecko jest sprawcą lub ofiarą
przemocy. W tej książce - kolejnej...
6. Reforma oświaty - praktyczne rady : 38 zmian w ustawie o systemie oświaty, 30
planowanych nowości w Karcie Nauczyciela, 29 problemów dotyczących reformy z
rozwiązaniami / Bożena Winczewska, Wanda Pakulniewicz, Dariusz Skrzyński, Leszek
Zaleśny. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,
copyright 2017.
Sygnatura: 113772 P
Publikacja szczegółowo omawia problemy i wątpliwości związane z wdrażaniem nowych
przepisów oświatowych - eksperci odpowiadają na 29 pytań dyrektorów szkół, wskazują
procedurę postępowania, terminy wykonywanych czynności. Ponadto materiał zawiera
zebrane w tabelkach porównanie i omówienie zmian w ustawie o systemie oświaty oraz
Karcie Nauczyciela.

7. Reforma oświaty : sieć szkół, rekrutacja, organizacja, ruch kadrowy / A. Balicki, E.
Czechowicz, H. Cyrulska, A. Jasiński, A. Kosiarz, M. Łyszczarz, A. Pawlikowska, L. Zientecka.
- Stan prawny marzec 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017.
Sygnatura: 113553 A,
Książka zawiera aż 39 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie reformy
oświaty.
Do książki dołączono płytę CD z 33 wzorami dokumentów.
Niniejsza książka omawia przepisy związane z reformą systemu oświaty, które dotyczą
sieci szkół, rekrutacji, arkusza organizacyjnego oraz spraw kadrowych.
8. Reforma oświaty : szkolnictwo niepubliczne, statuty, dotacja podręcznikowa,
likwidacja gimnazjum oraz inne zmiany / Adam Balicki, Halina Cyrulska, Ewa Czechowicz,
Michał Łyszczarz, Agnieszka Pawlikowska. - Stan prawny czerwiec 2017. - Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2017.
Sygnatura: 113554 A
Celem niniejszej książki jest szczegółowe omówienie najważniejszych zmian w oświacie,
jakie wprowadza ustawa – Prawo oświatowe, ustawa ją wprowadzająca oraz liczne
rozporządzenia wykonawcze (uwzględniono aż 10 nowych rozporządzeń). Autorzy
koncentrują w niej na zmianach, które wchodzą w okresie czerwiec – listopad 2017 r.
W książce zaprezentowano liczne przykłady wyjaśniające konsekwencje zaistniałych
zmian, jak również wzory dokumentów i czynności jakie poszczególne jednostki oświatowe
muszą podjąć, aby postępować zgodnie z prawem. Należy pamiętać, że brak wdrożenia
nowych regulacji będzie skutkować karami.
Publikacja adresowana do pracowników wydziałów oświaty urzędu gminy, starostwa
powiatowego jak również do dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych oraz dyrektorów
przedszkoli publicznych.
9. Szkoła w zreformowanym systemie edukacji : zadania dyrektorów i organów
prowadzących / Agata Piszko. - Stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, 2017.
Sygnatura: 113968 P
Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem i wdrażaniem
nowego ustroju szkolnego, w szczególności zadania dyrektorów szkół i organów
prowadzących.
W pracy ukazano nie tylko proces związany z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego, lecz także dokonano analizy porównawczej nowych przepisów z dotychczasowymi
rozwiązaniami. Dzięki temu czytelnik zdobędzie informacje, w jakim zakresie dany obszar
kompetencji lub obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę oraz czego
należy unikać.
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół,
pracowników organów samorządowych oraz działów kadr w szkołach.
10. Sztuka coachingu : zbiór narzędzi i wskazówek / Jenny Bird, Sarah Gornall ; przekł.
Barbara Łukomska. - Łódź : Galaktyka, copyright 2017.

Sygnatura: 113690
Sztuka coachingu ma na celu zmianę twojego sposobu myślenia, otwarcie przed tobą
nowych możliwości oraz pokazanie świeżych rozwiązań. Jest idealnie dostosowana do
potrzeb coacha lub menedżera i może być kreatywnie wykorzystywana w praktyce. Jej
autorki – specjalistki od coachingu i superwizorki światowej sławy – przedstawiają wiele
twórczych pomysłów, które można wykorzystać w różnych sytuacjach związanych z
coachingiem, takich jak przywództwo, podejmowanie decyzji, wspomaganie zmian i
superwizja.
11. Talent menedżerski w oświacie / Justyna Śmietańska. - Poznań : Wydawnictwo
Naukowe UAM, 2016.
Sygnatura: 113779
Monografia dotyczy zagadnienia nowoczesnego zarządzania placówkami oświatowymi.
Przedmiotem badań empirycznych uczyniono kategorię talentu menedżerskiego w oświacie.
Dokonano starań, by wskazaną tematykę ująć w sposób wielowymiarowy i holistyczny,
łącząc kategorię i zalety zarówno metodologii badań ilościowych, pomiaru
psychometrycznego, jak również metod badań jakościowych. Grupę badaną stanowili
dyrektorzy i nauczyciele szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne). Wykorzystano pogłębione wywiady indywidualne (IDI) i testy
psychologiczne w badaniach dyrektorów oraz ankietę internetową (CAWI) której
respondentami byli nauczyciele. Nadrzędnym celem badań empirycznych było podjęcie próby
skonstruowania kategorii, którą określono mianem talentu menedżerskiego w oświacie. Na
podstawie przeprowadzonych badań wyróżniono jego charakterystyczne komponenty.
Szczególny akcent położono również na pragmatyczny wymiar badanego zjawiska,
uzyskanych wyników i wniosków – dlatego monografia zawiera liczne refleksje oraz
implikacje praktyczne dotyczące codzienności edukacyjnej i nowoczesnego zarządzania
oświatą.
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