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7. Konarska, Teresa : Celowe odsunięcie / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 51-52, dod., s. I-II 

[Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków i utrata części wynagrodzenia] 

 

8. Konarska, Teresa : Ciągłość kwalifikacji / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 49, dod., s. I-II 

[Wymagania kwalifikacyjne a mianowanie] 

 

9. Konarska, Teresa : Kręta ścieżka / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 2013, 

nr 51-51, dod., s. II 

[Niektóre aspekty awansowania w orzecznictwie] 

 

10. Konarska, Teresa : Ocena na wniosek / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2013, nr 50, dod., s. II 

[Ocena nauczyciela] 

 

11. Konarska, Teresa : Wszczęcie „dyscyplinarki” / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2013, nr 50, dod., s. I-II 
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[Tylko w przypadku pracowników szkół można zamienić godziny nadliczbowe na dni 
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