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[Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze]   

 

22. Skrobisz, Joanna : Niepełnoetatowiec w szkole / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 22, dod., s. III-IV 

[Pracownik administracji i obsługi zatrudniony w niepełnym wymiarze] 

 

23. Skrobisz, Joanna : Tylko forma pisemna. [Część I] / Joanna Skrobisz // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 19, dod., s. III-IV 
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