Dla dyrektorów :

Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski,
Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
syg. WypRz 244351 CzytR 244350
W niniejszej książce staraliśmy się dowieść, że różne spojrzenia na naturę pracy dyrektora
szkoły nie wykluczają się nawzajem, że mogą współistnieć nie tylko dla pełnej jego
samorealizacji w wielu rolach, ale że w codziennej praktyce nierzadko wypełniają już
postulaty tak przywództwa, jak i bieżącego administrowania, z zarządzania szkołą.
Uporządkowanie pojęć i terminów, ale także sformułowanie postulatów pod adresem
kształcenia i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół, określenie pożądanych u
dyrektora cech, kompetencji, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na niespójność rozwiązań
prawnych czy niejednoznacznym treściowo adoptowaniu dla polskich potrzeb terminów z
języka angielskiego, to niewątpliwie nowość w polskim spojrzeniu na omawiane zagadnienia.

W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu Przywództwo i
zarządzanie w oświacie - system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek /

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju
Edukacji, 2015.
sygn. WypRz 244369 CzytR 244368
Książka przeznaczona dla dyrektorów placówek oświatowych, pragnących rozwijać szkołę w
oparciu o ideę przywództwa edukacyjnego, składa się sześć rozdziałów – obszarów
tematycznych, odpowiadających modułom kursu realizowanego w ramach projektu :
przywództwo w szkole/placówce (1) ; zarządzanie jakością kształcenia (2) ; dyrektor jako lider
w szkole i środowisku (3) ; zarządzanie zasobami ludzkimi (4) ; zarządzanie strategiczne (5) ;
zarządzanie własnym rozwojem zawodowym (6).

Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski,
Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014.
sygn. CzytR 241887
Publikacja ma na celu przybliżenie światowej myśli teoretycznej skupionej wokół
problematyki przywództwa edukacyjnego. Zawiera szczegółowe omówienie najnowszych
nurtów dotyczących przywództwa, przedstawiono tu także propozycje badawcze oraz
przykłady "dobrych praktyk" rekomendowanych jako rozwiązania do szerokiego
zastosowania. W pracy zintegrowano teorię z praktyką, wskazano na znaczenie
interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień przywództwa edukacyjnego oraz dostarczono
przykładów zachowań i postaw przywódczych w szkole i jej otoczeniu.

Promocja szkoły : 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej placówki / [Małgorzata
Celuch]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2014.
sygn. CzytR 242141
Dyrektorzy szkół nie są jedynie nauczycielami i wychowawcami. Muszą oni być także
menedżerami swojej placówki, wiedzieć jak nią skutecznie zarządzać, motywować i
umożliwiać doskonalenie jej pracowników, czy planować i organizować wydarzenia, które
zachęcą uczniów do nauki i rozwoju ich zainteresowań.
„Promocja szkoły” to publikacja skierowana do dyrektorów, w której zawarte są praktycznie
wskazówki na temat możliwych do podjęcia działań, pomocnych w poprawie oceny i
wizerunku szkoły w jej otoczeniu. Porady zawarte w książce podpowiadają, w jaki sposób
stworzyć plan promocji szkoły, harmonogram jego realizacji, a także jak później koordynować
cały ten proces.

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły / Regina Lenart. - Warszawa :
Wolters Kluwer, 2014.
Sygn. WypRz 243828

W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału
absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz
wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe wykorzystanie zasobów wiedzy
pomaga formułować cele rozwojowe szkoły i kontrolować ich realizację na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku oświatowym. W publikacji zaprezentowano szereg cennych
wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły.

Mała szkoła - problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod red. Elżbiety
Tołwińskiej-Królikowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
sygn. WypRz 243665 CzytR 243664
Teksty zawarte w poradniku mają pomóc przede wszystkim samorządowcom i
społecznościom lokalnym małych wiejskich gmin w znalezieniu rozwiązań najlepszych w ich
warunkach. Zaproponowane w poradniku rozwiązania dotyczą:
- decyzji przekazujących małe szkoły nowym organom prowadzącym lub pomocy podmiotom
niepublicznym w założeniu szkoły w miejsce zlikwidowanej przez samorząd placówki;
- włączenia mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących gminnej oświaty i
zwiększania ich współodpowiedzialności za nią;
- prowadzenia przez małe wiejskie szkoły innowacyjnych działań, podnoszących jakość ich
pracy i odpowiadających na lokalne potrzeby;
- traktowania wiejskich szkół jako miejsc edukacji przez całe życie.

Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania / [red.
merytoryczna Marianna Hajdukiewicz i Jadwiga Wysocka]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju
Edukacji, 2015.
sygn. WypRz 244358 CzytR 244357
Przekazujemy publikację, w której przedstawiamy zasady nowego modelu wspomagania
pracy szkół, które od stycznia 2016 roku będą obowiązywać placówki doskonalenia
nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne. Naszym
celem jest pokazanie roli szkoły – dyrektora i nauczycieli – oraz zadań stojących przed
instytucjami wspierającymi szkołę w pracy. W opracowaniu publikacji uczestniczył zespół
pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz bibliotek pedagogicznych, który wykorzystał różnorodne źródła – opracowania
teoretyczne, wyniki badań, opisy dobrych praktyk, a przede wszystkim własne doświadczenia
we współpracy ze szkołami uczestniczącymi w pilotażu nowego systemu wspomagania.
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