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[Wcześniejsze rozwiązanie umowy] 
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pracy nauczycieli ODN, badania profilaktyczne, rozwiązanie umowy w dniu wolnym 
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24, dod., s. IV 
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22. Skrobisz, Joanna : Odprawa wyłączona ze składek / Joanna Skrobisz // „Głos 
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[Ubezpieczenia społeczne. Odkładanie przychodów pracownika] 
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[Ustalamy uprawnienia pracowników zatrudnionych na część etatu] 
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[Łączenie pracy z urlopem wychowawczym, świadczenie urlopów a urlop zdrowotny, 

warunki otrzymania zwrotu za „wczasy pod gruszą”, wręczenie wypowiedzenia 

nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania, skrócenie okresu 

wypowiedzenia, powrót do pracy po urlopie wychowawczym]  
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[Termin zakończenia kadencji dyrektora, zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń 

społecznych wynikająca z tzw. ustawy przedszkolnej] 

 

 

 

  

 


