REGULAMIN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W SIECHNICACH
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Załączniki
1. Tabela Zasady i normy przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków ochrony
indywidualnej i okularów korygujących wzrok.
2. Procedury i częstotliwość szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku nauczyciela lub pracownika nie
będącego nauczycielem

Przepisy wstępne
Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek w procesie pracy
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, zwanej dalej Szkołą oraz związane
z tym prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy.
Regulamin jest wewnętrznym aktem normatywnym, wydanym na podstawie:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662);
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198);
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1632);
4) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167);
5) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Regulamin pracy określa organizację i porządek oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy
i pracowników w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach.
2. W szczególności Regulamin określa:
1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej
zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież
i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe;
3) pracę w porze nocnej;
4) terminy dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym
tygodniu pracy;
5) sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania
nieobecności
w pracy;
6) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą;
7) nagrody i kary związane z porządkiem pracy ( art. 108 KP );
8) termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia;
9) wykazy prac wzbronionych kobietom i młodocianym.
3. Zasady prawa pracy:
1) Zasada równości
Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych
obowiązków, dotyczy to w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn;
2) Zakaz dyskryminacji
Jakakolwiek dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia w zatrudnieniu w szczególności
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania zwłaszcza
polityczne lub religijne oraz przynależność związkową jest niedopuszczalna;
3) Wolność pracy

4)
5)

Nawiązanie stosunku pracy, bez względu na jego podstawę prawną wymaga zgodnego
świadczenia woli pracodawcy i pracownika;
Poszanowanie dóbr osobistych
Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika;
Prawo koalicji
Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają
prawo tworzyć i przystępować do tych organizacji.

Art. 2
Regulamin obowiązuje pracodawcę i wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole – bez
względu na zajmowane stanowisko, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub
mianowania.
Art. 3
Każdy pracownik przed rozpoczęciem przez niego pracy w Szkole jest obowiązany zapoznać
się
z treścią niniejszego Regulaminu. Stosowne oświadczenie w tym zakresie dołącza się do akt
osobowych.

ROZDZIAŁ II
Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy
Art. 4
1. Pracodawca ma prawo oczekiwać od pracowników sumiennego i starannego wykonywania
powierzonych obowiązków oraz przestrzegania zasad zakazu konkurencji.
2. Prawem pracodawcy jest wymaganie od wszystkich pracowników, bez względu na
zajmowane stanowisko, dbałości o mienie i dobre imię Szkoły.
Art. 5
Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności :
1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z ich podstawowymi uprawnieniami,
zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy, BHP i ryzykiem zawodowym
związanym
z wykonywaną pracą;
2) stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe
i informowanie o zasadach ochrony przed zagrożeniami na poszczególnych
stanowiskach;
3) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, z wykorzystaniem ich uzdolnień i kwalifikacji,
należytej jakości pracy, w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej;
4) wpływanie na kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń w tym zakresie oraz
w zakresie przepisów przeciwpożarowych;
6) kierowanie pracowników na badania profilaktyczne i okresowe;
7) przydzielanie pracownikom odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej;
8) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia;
9) ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

10) zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników;
11) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników
ich pracy;
12) prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy;
13) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu oraz mobbingowi;
14) przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
Art. 6
Pracodawca i pracownicy są zobowiązani stosować się do przepisów prawa pracy.
Art. 7
Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracowników z zasadami systemu wynagradzania
oraz innymi przepisami wewnętrznymi, mającymi wpływ na wysokość indywidualnych
wynagrodzeń
i świadczeń.

ROZDZIAŁ III
Podstawowe prawa i obowiązki pracowników
Art. 8
1. Pracownik ma prawo oczekiwać ze strony pracodawcy i przełożonych zapewnienia
bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz przedsięwzięć zmierzających do eliminacji czynników
szkodliwych dla zdrowia.
2. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę oraz uzyskania wyczerpujących
wyjaśnień dotyczących sposobu ustalania i naliczania tego wynagrodzenia.
3. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków
i posiadania takich samych kwalifikacji zawodowych; dotyczy to w szczególności równego
traktowania mężczyzn i kobiet w procesie pracy.
4. Pracownik ma prawo oczekiwać ze strony pracodawcy i przełożonych poszanowania swej
godności
i innych dóbr osobistych.
5. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach
wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych.
Art. 9
1. Pracownik przed przyjęciem do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim, a następnie
badaniom okresowym w terminie wskazanym przez lekarza Medycyny Pracy.
2. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą,
przebywaniem na urlopie zdrowotnym dłuższym niż 30 dni, pracownik podlega ponadto
kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na
dotychczasowym stanowisku.

Art.10
1. Pracownik jest obowiązany, bez względu na zajmowane stanowisko, wykonywać pracę
sumiennie
i starannie, a także stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są
sprzeczne
z przepisami prawa, przepisami BHP albo umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności :
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole i wykorzystywać go na pracę zawodową,
punktualnie rozpoczynać i kończyć pracę;
2) pracownik powinien stawić się do pracy z takim wyprzedzeniem, aby o godzinie
określonej
rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy i był gotowy do pracy;
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
4) przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej oraz zachowywać w tajemnicy
informacje,
z którymi pracownik zapoznaje się w związku z pełnieniem czynności służbowych;
5) przestrzegać zasad współżycia społecznego;
6) dbać o dobro szkoły, ochronę mienia , w tym również o przydzieloną odzież ochronną,
roboczą
i sprzęt ochrony osobistej oraz zabezpieczać ją przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub
kradzieżą, a także dbać o jej stan i wygląd;
7) podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach
organizowanych przez pracodawcę, jak również poprzez samokształcenie i doskonalenie
zawodowe;
8) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz wewnętrznych aktów
normatywnych obowiązujących w szkole;
9) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest obowiązany
rozliczyć się z pozostającego w jego dyspozycji mienia szkolnego i uzyskać wymagane
wpisy w karcie obiegowej.

ROZDZIAŁ IV
Porządek pracy, system i rozkład czasu pracy

1.
2.

1.

2.
3.

Art. 11
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na terenie
Szkoły lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie
pracy zawodowej.
Art. 12
Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40
godzin na tydzień, w ramach tego czasu nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia
dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami oraz inne
czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych Szkoły.
Wymiar tygodniowy obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
nauczyciela określony jest w umowie o pracę.
Praca wykonywana ponad wymiar określony w ust. 2 stanowi pracę w godzinach
ponadwymiarowych .

4. Rozkład czasu pracy dla nauczycieli jest uregulowany szczegółowo w zatwierdzonym
arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
5. Wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz
godzin nauczania indywidualnego określa arkusz organizacyjny sporządzony odrębnie na
każdy rok szkolny.
6. Rozkład zajęć dydaktycznych nauczyciela w danym roku szkolnym określa tygodniowy plan
lekcji.
7. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami i konsultacji oraz imprez
szkolnych określa plan pracy oraz plan nadzoru pedagogicznego przestawiany przez
dyrektora szkoły.
8. Potwierdzeniem obecności w pracy nauczycieli jest wpis w dzienniku lekcyjnym, dzienniku
zajęć pozalekcyjnych oraz na liście obecności posiedzeń pady Pedagogicznej, a w przypadku
nauczycieli pedagogów i bibliotekarzy w dziennikach specjalistycznych
9. W przypadku wyjazdów i wyjść pozaszkolnych nauczyciel zobowiązany jest wypełnić kartę
wycieczki dodatkowo w przypadku wyjazdów poza Siechnice uzyskać polecenie wyjazdu
służbowego.
Art. 13
1. Tygodniowy wymiar godzin i czas pracy dla pracowników niepedagogicznych w pełnym
wymiarze wynosi 40 godz. tygodniowo.
2. Praca wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę
wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego
pracownika rozkładu czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych
3. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji
ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo
usunięcia awarii i szczególnych potrzeb pracodawcy.
4. Rozliczenie godzin nadliczbowych pracowników niepedagogicznych dokonywane jest
w okresie trzymiesięcznym.
5. Normy czasu pracy pracowników administracji i obsługi:
1) dobowa - 8 godzin
2) średniotygodniowa- 40 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym
3) łączna tygodniowa, obejmująca pracę w normalnym czasie pracy i w godzinach
nadliczbowych, - nie powinna przekraczać 48 godzin.
6. Praca pracowników nie będących nauczycielami świadczona jest w godzinach od 06:00 do
21:00 według ustalonego harmonogramu dla każdego stanowiska pracy podanego do
wiadomości pracowników.
7. Obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy obejmujący dni od poniedziałku do piątku.
8. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub
elektronicznej, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc.
9. W przypadku zmiany rozkładu czasu pracy pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład
czasu pracy co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został
sporządzony ten rozkład.
10. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:
1) rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym mowa
w art. 150 § 1 KP, albo z umowy o pracę;
2) w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych
zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w Kodeksie
pracy; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik;
3) na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady czasu pracy:

4)

1.

2.

3.
4.

5.

a) rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach,
które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy,
b) rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik
decyduje
o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla
pracownika dniem pracy,
c) wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa powyżej, nie
może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133
KP, a ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach
nadliczbowych;
na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Art. 14
Rozkład czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami łącznie z godzinami
rozpoczęcia
i zakończenia pracy ustala Dyrektor, dodatkowe dni wolne od pracy określa ustawa.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym 3 miesięcznym okresie
rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
a następnie;
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca
okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż
niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu
o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania
w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą
korzystać
z 15-minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.

Art. 15
1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, z zastrzeżeniem Art. 132 § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137 Kodeksu pracy.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) pracowników zarządzających w imieniu Dyrektora;
2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pracownikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym,
równoważny okres odpoczynku.
Art. 16
1. Pracownicy niebędący nauczycielami zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania
pracy, którą powinni potwierdzić na listach obecności udostępnionych w sekretariacie szkoły,
bezpośrednio po przyjściu do pracy.
2. Wpisy na listach obecności pracowników obsługi potwierdzane są przez kierownika
gospodarczego w przypadku pracowników administracji przez pracownika do spraw kadr.
3. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy dla załatwienia ważnych spraw osobistych,
za czas zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba, że pracownik odpracuje czas
zwolnienia - o ile jest to możliwe.

4. W celu uzyskania zwolnienia od pracy pracownik składa pisemny wniosek z uzasadnieniem
potrzeby zwolnienia.
5. Wszystkie wyjścia w godzinach pracy pracowników administracyjnych i obsługowych są
ewidencjonowane.
6. Pracownik jest zobowiązany do dokonywania odpowiednich wpisów w zeszycie wyjść
służbowych lub prywatnych.
7. Wyjścia pracowników w godzinach pracy bez przestrzegania ustaleń zawartych powyżej są
niedopuszczalne i podlegają odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w Kodeksie
pracy.
8. Przebywanie pracowników na terenie Szkoły poza godzinami pracy i w dniach wolnych od
pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach – po uzyskaniu zgody
Dyrektora lub
przełożonego pracownika. Wymóg ten nie dotyczy pracowników
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, a także samodzielnych, podległych
bezpośrednio Dyrektorowi.
9. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem danej zmiany bądź
w czasie godzin pracy jest zabronione. Niedopuszczalna jest również samowolna (bez zgody
przełożonego) zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy.
10. Praca wykonywana w godzinach 1300-2100 jest pracą na drugiej zmianie.
11. Dyżury nauczycieli odbywają się według opracowanego harmonogramu i nie mogą być
zmieniane bez zgody przełożonego.
Art. 17
1. Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22.00, a godziną 6.00 rano dnia następnego.
2. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się pracę pracownika w porze nocnej, w niedziele i
święta oraz soboty jako pracę w godzinach nadliczbowych, przy spełnieniu warunków
określonych dla pracy w godzinach nadliczbowych przez przepisy o pracownikach
samorządowych, to jest na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki,
3. Praca w godzinach nadliczbowych w porze nocnej i w niedziele i święta jest
rekompensowana wynagrodzeniem lub czasem wolnym, a praca w soboty tylko czasem
wolnym w tym samym wymiarze. z tym, że wolny czas, na wniosek pracownika, może być
udzielony po upływie trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, również w okresie
bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
4. Postanowienia ust. 1,2,3 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do
pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekującymi
się dziećmi w wieku do ośmiu lat.
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2.
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Art. 18
Czas pracy nauczyciela wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż
określona
w umowie o pracę jest rozliczany wg odrębnych przepisów.
Art. 19
W czasie nieobecności pracownika, Dyrektor lub bezpośredni przełożony tego pracownika,
w miarę potrzeby, czynności nieobecnego rozdziela pomiędzy innych pracowników
podległych temu przełożonemu.
Pracodawca ma prawo na czas nieobecności pracownika zatrudnić inną osobę na czas
usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami
pracy

w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub
w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę .
Art. 20
1. W Szkole jest prowadzona ewidencja czasu pracy wszystkich pracowników w celu
prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą,
uwzględniając m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, pracę w porze nocnej
i w godzinach nadliczbowych oraz przerw w pracy
2. Pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi na żądanie pracownika.
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Art. 21
Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest zobowiązany uporządkować swoje stanowisko
pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, maszyny, sprzęt, pomoce dydaktyczne,
dokumenty, pieczęcie itp.
Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni obowiązany jest:
1) sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia elektroniczne i elektryczne;
2) zabezpieczyć swoje i uczniowskie stanowiska pracy;
3) zamknąć wszystkie drzwi, okna, krany wodne, gazowe itp.;
4) przekazać klucze do pomieszczenia, w którym pracuje oraz dokumentację prowadzenia
zajęć (dzienniki lekcyjne), zgodnie z przyjętymi zasadami.
Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych służbowych środków
wyposażenia pomieszczeń służbowych oraz innego mienia Szkoły lub mienia znajdującego
się w jej użytkowaniu.
Zabrania się wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy lub poza zakładem
z wykorzystaniem uczniów lub sprzętu szkolnego.

ROZDZIAŁ V
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona przeciwpożarowa.
Art. 22
1. Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu,
a później także szkoleniom okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej.
Art. 23
Pracodawca jest obowiązany :
1) zapoznać pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisami ochronie przeciwpożarowej a także o ryzyku zawodowym przed
przystąpieniem do pracy;
2) prowadzić systematyczne, okresowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
4) kierować pracowników na profilaktyczne i okresowe badania lekarskie zgodnie
z przepisami prawa i zaleceniami lekarza Medycyny Pracy;
5) wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
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wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsc na przechowywanie odzieży
i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi
pracy; prowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia zgodnie
z kodeksem pracy i odrębnymi przepisami.

Art. 24
Pracownik jest obowiązany:
znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz
poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosować się do
wydawanych w tym zakresie zarządzeń i poleceń przełożonych;
dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
dbać o należyty porządek oraz wygląd szatni i pomieszczeń socjalnych oraz korzystać
z nich zgodnie z przeznaczeniem;
stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonej odzieży ochronnej
i roboczej;
poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;
niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy albo
niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia;
znać, przestrzegać i stosować obowiązujące na danym stanowisku pracy zasady
bezpieczeństwa pożarowego oraz znać lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego,
a także posiadać umiejętność posługiwania się nim;
współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Art. 25
Pracownikom są przydzielane nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych kodeksem pracy
i innymi przepisami prawa.
Dopuszcza się używanie, za zgodą pracownika, własnej odzieży i obuwia roboczego,
spełniającego wymagania bhp.
Pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży w wysokości
uwzględniającej ich aktualne ceny.
Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży
i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.

5. Okres używalności odzieży roboczej liczy się od dnia faktycznego wydania. W przypadku
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wcześniejszego niż okres użytkowania odzieży roboczej: utraty, zniszczenia lub rozwiązania
umowy o pracę pracownik zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej niezamortyzowanej części
wartości przydzielonej odzieży roboczej.
Środki higieny osobistej dostępne są na miejscu pracy.
Tabelę odzieży roboczej dla pracowników zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.
Powołana przez dyrektora Szkoły komisja ds. okresowego przeglądu odzieży roboczej może
w uzasadnionych przypadkach przedłużyć okres używalności odzieży roboczej.
Z przeglądu komisja opracowuje odpowiedni protokół.
O przydatności, bądź nieprzydatności odzieży, a także o stopniu zużycia postanawia protokolarnie
komisja w składzie:

1)
2)
3)

kierownik gospodarczy;
przedstawiciel pracowników;
sekretarz szkoły.

Art. 26
1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub
stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia bądź życia pracownika albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo
oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia
– w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
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Art. 27
Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania trzeźwości w miejscu pracy.
Obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem trzeźwości ciąży na pracodawcy.
Zabrania się wstępu na teren szkoły pracownikom po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających.
Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona nie dopuszcza do pracy pracownika, jeżeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy po użyciu alkoholu albo
spożywał alkohol w czasie pracy.
Na żądanie pracownika, o którym mowa wyżej, pracodawca lub osoba przez niego
upoważniona jest obowiązany zapewnić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości
pracownika.
Na żądanie pracodawcy pracownik powinien poddać się badaniu stanu trzeźwości przy
użyciu alkomatu.
Używanie, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków w miejscu pracy jest zabronione i
stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

ROZDZIAŁ VI
Ochrona kobiet, młodocianych i uprawnienia związane z rodzicielstwem.
Art. 28
1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,
a w szczególności:
1) przy pracach związanych z dźwiganiem: ciężarów ponad normy określone odrębnymi
przepisami, w szczególności niedozwolone są:
a) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia praca fizyczną,
mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000
KJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 KJ/min.,
Uwaga : 1 KJ = 0,24 kcal
b) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
 12 kg - przy pracy stałej,
 20 kg - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)
c) ręczna obsługa elementów urządzeń ( dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.) przy
której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
 50 N - przy pracy stałej,
 100 N - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

d) nożna obsługa elementów urządzeń ( pedałów, przycisków itp.) przy której
wymagane jest użycie siły przekraczającej:
 120 N - przy pracy stałej,
 200 N - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej),
e) ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny
kąt nachylenia przekracza 30º , a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:
 8 kg - przy pracy stałej,
 15 kg - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej),
f) przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2,3, i 4 kołowych,
 00 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach
2) wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia
transportowego
i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie
przekraczającym:
a) 2% - przy pracach wymienionych wyżej do 50 i 80 kg,
b) 1% - przy pracach wymienionych wyżej do 300 kg.
2. W przypadkach przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony
powyżej , masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.
przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą być
przekroczone granice wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio narażonych.
Art. 29
Pracodawca jest obowiązany zapewnić ustawową ochronę kobietom w ciąży.
Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać przy pracach w warunkach narażenia na działanie pola
elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, a także w warunkach, w których istnieje
możliwość działanie na kobietę promieniowania jonizującego o wielkości dawek większych od
0,3 dawki ustalonej dla pracowników narażonych bezpośrednio.
5. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
6. Przy pracach, o których mowa w art. 28, kobiecie w ciąży:
1) do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie
przekraczające połowy ww. norm;
2) po upływie 6 miesiąca ciąży wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie
i przewożenie ciężarów jest zabronione.
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Art. 30
1. Kobietę w ciąży przenosi się do innej odpowiedniej pracy w następujących przypadkach :
1) gdy jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży;
2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan
ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.
2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy
przysługuje dodatek wyrównawczy.
3. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy pracodawca jest
obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy określonej w umowie o pracę.

Art. 31
Na wniosek pracownika Dyrektor jest obowiązany udzielić urlopu macierzyńskiego, urlopu
rodzicielskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na zasadach określonych
w Kodeksie Pracy
Art. 32
1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy
wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do
dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie
przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej
jedna przerwa na karmienie.
3. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez
jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować
poza stałe miejsce pracy.
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Art.33
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia
wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na
dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym
z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego
kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę
przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym
urlopem.
Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia,
od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny
wniosek
o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru
czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest
obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
Wniosek, o którym mowa w ust. 17, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem
wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez
zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu
dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia
złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie
wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej
jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym
czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika.

Art. 34
1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie
przekroczyła 18 lat.
2. Zabronione jest zatrudnienie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
Art. 35
1. Pracodawca nie zatrudnia osób młodocianych.
2. W szczególnej sytuacji zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy w tym zakresie.

ROZDZIAŁ VII
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy oraz udzielanie pracownikom zwolnień z pracy
Art. 36
1. Pracownik niezwłocznie uprzedza pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie
nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do
przewidzenia.
2. W razie niestawienia się do pracy z innych przyczyn niż z góry wiadomych, pracownik jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności
i przewidzianym czasie jej trwania , nie później jednak niż w pierwszym dniu nieobecności
w pracy.
3. Zawiadomienia pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za
pośrednictwem innego środka łączności, albo drogą pocztową - za datę zawiadomienia pocztą
uważa się datę stempla pocztowego.

4. W razie nieobecności w pracy w związku z:
1) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub izolacją z powodu choroby
zakaźnej;
2) chorobą członka rodziny pracownika wymagającego sprawowania opieki osobistej;
pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu
zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.
Art. 37
1. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny,
a w szczególności:
1) choroba pracownika lub członka rodziny wymagającego sprawowania przez
pracownika osobistej opieki;
2) wypadek pracownika lub członka rodziny;
3) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem do 8
lat;
4) inne okoliczności przewidziane przepisami Kodeksu pracy.
2. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy;
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w razie odosobnienia
pracownika;
3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność
sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8
z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której
dziecko uczęszcza;
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej,

samorządowej, sąd, prokuraturę, policję, organ prowadzący postępowanie w sprawach
o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka, zawierające adnotację
potwierdzającą stawienie się pracownika na wezwanie;
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach
nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin,
w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
3. W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do
bezpośredniego przełożonego celem usprawiedliwienia spóźnienia. Decyzję o formie
usprawiedliwienia (ustna, pisemna) podejmuje przełożony, któremu pracownik podlega.
4. Nieusprawiedliwione spóźnienie się do pracy jest naruszeniem obowiązków pracowniczych
w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy.
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Art. 38
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni
w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia
– trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje
prawo do 80% wynagrodzenia, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy
prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży
– w okresie wskazanym w pkt a –pracownik zachowuje prawo do 100%
wynagrodzenia;
3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek,
tkanek
i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100%
wynagrodzenia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do
pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1:
1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku
chorobowego.
Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w ust.1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni
w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia,
trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje
zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Przepisy w ust. 1 pkt a oraz ust. 4 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok
życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym,
w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Art. 39
1. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany
zwolnić pracownika od pracy w celu:
1) wykonywania powszechnego obowiązku obrony;
2) imiennego wezwania pracownika do osobistego stawienia się w sądzie, prokuraturze,
policji
w charakterze strony lub świadka, zawierającymi adnotację potwierdzającą stawienie się
pracownika na to wezwanie;

3) uczestniczenia w akcji ratunkowej, jeżeli pracownik jest członkiem ochotniczej służby
ratunkowej;
4) innych określonych przepisami prawa.
2. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnień od pracy wymienionych w ust. 1 pkt. 1-3
pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas
tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty
pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na warunkach przewidzianych
w odrębnych przepisach.
Art.40
1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu
małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata,
teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu
pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
3) 1 dzień- poddania się okresowym i kontrolnym badaniom stanu zdrowia na określonych
stanowiskach pracy, a także obowiązkowym badaniom lekarskim i szczepieniom
ochronnym przewidzianym przepisami prawa, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie
badań w czasie wolnym od pracy;
4) 1 dzień - oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa
okresowych badań lekarskich.
2. Za czas tych zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób
określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wydanym na podstawie art.
297 Kodeksu pracy.
Art. 41
1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje
w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy 2 dni lub16 godz. z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.
2. Pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie dnia wolnego o którym mowa w ust 1 określa
dobowy lub godzinowy sposób jego wykorzystania danym roku kalendarzowym.
3. Wybór, które z małżonków (opiekunów) będzie korzystało z powyższego uprawnienia
i w jakim wymiarze, zależy od samych zainteresowanych, pracownik składa oświadczenie
w sprawie korzystania z powyższych uprawnień.
4. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.
Art. 42
Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji
związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
Art. 43
Pracownik niebędący nauczycielem może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do
załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach
pracy. Za czas tego zwolnienia pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że
pracownik uzyska zgodę Dyrektora i odpracuje czas zwolnienia w dniu i godzinach uzgodnionych
z Dyrektorem.

ROZDZIAŁ VIII
Odpowiedzialność porządkowa.
Art. 44
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego
sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
w pracy, mogą być udzielone następujące kary:
1) kara upomnienia;
2) kara nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może
również stosować karę pieniężną, która nie może być wyższa niż jednodniowe
wynagrodzenia pracownika.
3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków

pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
4. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art.108 Kodeksu pracy, wymierza
się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.
Art. 45
Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie wraz z informacją o prawie i terminie
odwołania się od kary. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt osobowych
pracownika.
Art. 46
1. Pracownik może wnieść sprzeciw do pracodawcy od udzielonej kary, której zastosowanie
nastąpiło z naruszeniem prawa, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska
reprezentującej pracownika organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni
od jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu tego
sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
Art. 47
1. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i odpis zawiadomienia o ukaraniu
usuwa się z akt osobowych pracownika.
2. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Art. 48
Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu
nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w art.6 ustawy – Karta Nauczyciela.

ROZDZIAŁ IX
Nagrody i wyróżnienia.
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Art. 49
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele, za znaczące osiągnięcia dydaktyczne
i wychowawcze w pracy, pracownicy niebędący nauczycielami za dobre wyniki w pracy
mogą otrzymać Nagrodę Dyrektora po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Nauczyciele mogą otrzymać za wybitne, zauważalne osiągnięcia opiekuńczo-wychowawcze
Nagrodę Kuratora i Nagrodę Burmistrza i inne.
Dyrektor przyznaje nauczycielom Nagrody Dyrektora oraz wnioskuje o Nagrodę Burmistrza
oraz inne (np. medale, odznaczenia) wg odrębnych przepisów.
Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.
ROZDZIAŁ X
Wypłata wynagrodzenia

Art. 50
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy
i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, uwzględniające ilość i jakość świadczonej
pracy.
2. Szczegółowe zasady wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami określa
regulamin wynagradzania.
3. Nauczycielom zatrudnionym u pracodawcy przysługuje wynagrodzenie określone na
podstawie odrębnych przepisów.
Art. 51
1. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.
Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie
wypłacane jest w dniu następnym.
2. Dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami wypłaty wynagrodzenia dokonuje
się z dołu za okresy miesięczne w ostatnim dniu każdego miesiąca, jeżeli planowany dzień
wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenia wypłaca się w dniu poprzedzającym ten
dzień.
Art. 52
1. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej na konto lub do rąk własnych
pracownika, w kasie Urzędu Miejskiego w Siechnicach
2. Za uprzednią zgodą pracownika wyrażoną na piśmie wypłata wynagrodzenia może nastąpić
na konto osobiste pracownika w banku przez niego wskazanym.
3. Wynagrodzenie i inne należności wypłacane pracownikowi w formie pieniężnej mogą być
również podjęte przez inną osobę tylko po przedłożeniu przez nią pisemnego upoważnienia,
podpisanego przez pracownika, oraz dowodu osobistego osoby upoważnionej. Podpis osoby
upoważnionej
w miejscu pokwitowania odbioru jest dla placówki dowodem wypłaty.
4. Szczegółowe zasady wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą
określają: regulamin wynagrodzenia, a dla nauczycieli odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ XI
Urlopy pracownicze
Art. 53
1. Nauczycielom zatrudnionym w szkole przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym
ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych
i letnich i w czasie ich trwania.
2. Nauczyciele zatrudnieni przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, mają prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu
prowadzenia zajęć, zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela.
3. Nauczycielom zatrudnieniowym w oddziałach przedszkolnych , przysługuje prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów i poza
planem urlopu na uzasadniony wniosek nauczyciela.
4. Nauczyciel, może być zobowiązany przez Dyrektora do wykonywania w czasie ferii
następujących czynności:
1) przeprowadzenia egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku
szkolnego;
3) opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu
zawodowym w określonej formie.
5. Czynności o których mowa w ust. 4 nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
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Art. 54
Pracownikom administracji i obsługi przysługuje urlop wypoczynkowy wg zasad określonych
w Kodeksie pracy.
Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Plan urlopu ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników niebędących
i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy Szkoły..
Na pisemny wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak
przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych
dni kalendarzowych.
Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów pracownikom udziela się najpóźniej do
30 września następnego roku.
W okresie wypowiedzenia stosunku pracy (bez względu na to, która strona złoży
wypowiedzenie) pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia,
jeśli pracodawca w tym okresie mu go udzieli.
Pracodawca na pisemne żądanie pracownika niebędącego nauczycielem udziela w terminie
przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
Pracownik zgłasza żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Dyrektor może odmówić udzielenia urlopu na żądanie w przypadkach:
1) ważnej, wcześniej nieprzewidzianej sytuacji, lub gdy zagrożone jest dobro lub mienie
Szkoły (np. braki kadrowe w okresie chorobowym lub urlopowym, kiedy nieobecność
kolejnego pracownika zagroziłaby porządkowi pracy Szkoły;
2) jeśli pracownik wykorzystał już limit 4 dni lub cały urlop wypoczynkowy;
3) gdy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu na żądanie (okres jego zatrudnienia jest
zbyt krótki.

W wyjątkowych przypadkach pracownik może zgłosić żądanie urlopu w innej formie niż
pisemna np. telefonicznie najpóźniej w dniu urlopu przed planowaną godziną rozpoczęcia
pracy.
10. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu na żądanie telefonicznie pracownik po
zakończonym urlopie ma obowiązek niezwłocznego ( najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych)
pisemnego potwierdzenia faktu wykorzystania urlopu na żądanie..
9.

Art. 55
1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Wniosek nauczyciela powinien zawierać uzasadnienie.
3. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny
w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między
pracodawcami.
4. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
5. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3-miesiące strony mogą przewidzieć
dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
6. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego
pracownikowi:
1) w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy);
2) podejmującemu naukę w szkole lub formach pozaszkolnych, bez skierowania
pracodawcy.
Art. 56
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po
przepracowaniu co najmniej 7 lat przysługuje urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze
nieprzekraczającym jednorazowo 1 roku.
2. Podstawę udzielenia urlopu stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
leczącego nauczyciela.
3. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w okresie całego
zatrudnienia.

ROZDZIAŁ XII
Równe traktowanie i przeciwdziałanie mobbingowi
Art. 57
1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, czyli takim działaniom lub
zachowaniom dotyczących pracownika lub skierowanych przeciwko pracownikowi, które:
1) polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika przez
innych współpracowników;
2) wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej;
3) powodują lub mają na celu poniżenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
z zespołu.
4) Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub
nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
jest niedopuszczalna.
2. Pracownicy muszą być równo traktowani w zakresie:

1) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
2) warunków zatrudnienia;
3) awansowania;
4) nagradzania i karania;
5) dostępu do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3. Dyskryminowanie pośrednie (gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn wymienionych
w ust. 2 jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji gorzej niż inni pracownicy)
jest niedopuszczalne.
Art. 58
W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca oraz pracownicy zobowiązani są do
przestrzegania następujących zasad:
1) każdy pracownik szkoły zobowiązany jest szanować przekonania światopoglądowe,
religijne
i polityczne innych pracowników oraz przestrzegać ich prawa do prywatności;
2) pracodawca i pracownicy zobowiązani są z szacunkiem traktować każdego pracownika;
3) niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy psychicznego, fizycznego lub seksualnego
dręczenia pracowników;
4) każdy pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się dręczeniu, szykanowaniu lub
naruszaniu godności pracowników;
5) zakazane jest używanie obraźliwego języka w stosunku zarówno do pracodawcy, jak
i pracowników;
6) Szkoła zapewnia każdemu pracownikowi prawo do swobodnego wyrażania poglądów,
opinii
i uwag na temat warunków i zasad organizacji pracy lub na inne, dowolne tematy.

ROZDZIAŁ XIII
Przepisy końcowe
Art. 59
Wszelkie przepisy związane ze stosunkiem pracy i regulaminy są dostępne do wglądu
w sekretariacie szkoły.
Art. 60
W razie powstania między zakładem a pracownikiem sporu, wynikającego ze stosunku
pracy, pracownik powinien przedstawić swoje roszczenie przełożonemu, który podejmie kroki
w celu polubownego załatwienia sporu.
Art. 61
Pracownicy są wynagradzani i mają prawo do świadczeń socjalnych według oddzielnie
opracowanych regulaminów odpowiednio:
1) wynagradzania;
2) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Art. 62
1. Do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu uprawniony jest Dyrektor po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy
i płacy.

3. O zmianach treści regulaminu informuje się w sposób przyjęty w Szkole, tj. zarządzeniem.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu pracy wymagają dla swej ważności formy
pisemnego aneksu, którego treść jest ustalana i wprowadzona w życie w trybie
przewidzianym dla Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty podania jego treści do
wiadomości zatrudnionych pracowników poprzez umieszczenie go na tablicy informacyjnej na
terenie szkoły.

1.
2.
3.
4.

§ 63
Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu pracy każdego zatrudnionego pracownika przed
rozpoczęciem przez niego pracy.
Pracownik potwierdza znajomość Regulaminu pracy swoim podpisem.
Wzór oświadczenia potwierdzającego zapoznanie pracownika z Regulaminem stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o
pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy, natomiast w stosunku do pracowników
pedagogicznych przepisy Ustawy Karta Nauczyciela.

............................................................
(dyrektor szkoły)

Uzgodniono z ............................................................................................................................................... :
(nazwa związku zawodowego)

…………..................................,
(miejscowość)

dn...................... 20......r.

.......................................................................
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 1
do Regulaminy Pracy Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Siechnicach.

Zasady i normy przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków ochrony
indywidualnej i okularów korygujących wzrok.
Na podstawie art. 15 i art. 2376 -2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.
2014 r., poz. 1502 z późn. zm. 1
§1
Wymogi prawne w zakresie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony
indywidualnej przez pracodawcę
1. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony
indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go
o sposobach posługiwania się tymi środkami.
2. Pracodawca obowiązany jest dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej,
które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych
przepisach.
3. Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika
w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z
występowaniem
niebezpiecznych
lub
szkodliwych
czynników
w środowisku pracy:
4. Środki ochrony indywidualnej:
1) powinny posiadać deklarację zgodności z wymaganiami i być trwale oznakowane
znakiem bezpieczeństwa CE.
2) nie są odzieżą roboczą.
3) powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
5. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć nieodpłatnie odzież i obuwie robocze
spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeśli odzież własna pracownika
może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne,
sanitarne , bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność
pracodawcy.
7. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych na danym stanowisku pracy.
8. Pracodawca jest obowiązany zapewnić , aby stosowane środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić
odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
9. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, to czynności te mogą
być wykonywane przez pracowników pod warunkiem wypłacenia przez pracodawcę
ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych kosztów przez pracownika.
10. Niedopuszczalne jest powierzenie pracownikowi prania, odpylani, odkażania, odzieży
oraz obuwia roboczego, które w wyniku pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi,
promieniotwórczymi albo materiałem biologicznie zakażonym.
11. Pracownik jest obowiązany używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Osoba kierująca pracownikami ma obowiązek dbać o sprawność środków ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania ich przez pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Pracodawca zapewnia pracownikom niezbędne środki higieny osobistej.

§2
Zasady gospodarowania odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej oraz
środkami ochrony osobistej.
1. Osoba odpowiedzialną za gospodarowanie odzież roboczą i środkami ochrony
indywidualnej jest kierownik gospodarczy.
2. Do obowiązków kierownika gospodarczego należy w szczególności:
1) prowadzenie imiennych kart ewidencji pracowników przydziału odzieży
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej- zał. nr 3
2) rozliczanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
3. Pracownik służby bhp opiniuje i ocenia zakupy odzieży roboczej i sprzętu
ochronnego pod kątem wymaganych dla nich właściwości oraz doradza przy
planowanych zakupach.
4. Pracownik zatrudniony po raz pierwszy, na okres próbny lub krótki czas zatrudnienia
otrzymuje w pierwszej kolejności odzież używaną wypraną, której okres używalności
określa kierownik gospodarczy.
5. Nie ewidencjonuje się w kartach ewidencji wydawania pracownikom środków
ochrony indywidualnej jednorazowego użytku np. rękawic jednorazowych.
6. Pracownik zwalniany z zakładu pracy ma obowiązek zwrócić kierownikowi
gospodarczemu odzież roboczą, której stopień zużycia według oceny wizualnej,
kwalifikuje ją do dalszego używania.
7. W przypadku przedwczesnego zużycia odzieży roboczej wydanie nowej może
nastąpić na pisemny wniosek pracownika- zał. nr 4
8. Pracownik, któremu powierzono odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu np. zgubienie,
umyślne zniszczenie lub przywłaszczenie według wartości wyliczonej na dzień
powstania szkody.
9. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy okres używania
odzież i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej ustala się
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
10. Postawą wydania pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej stanowi tabela norm – załącznik nr 1.
11. Pracownik zobowiązuje się pisemnie do używania środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i
obuwia roboczego
zgodnie z ich przeznaczeniem
zał. nr 2
§3
Środki higieny osobistej
1. Pracodawca zapewnia pracownikom mydło w płynie w pojemnikach, ręczniki
papierowe i papier toaletowy na wyposażeniu łazienek.
2. Ze względów higieniczno-sanitarnych nie przeznacza się do wspólnego użytkowania
mydła w kostce
§4
Zasady wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży
1. Dopuszcza się, za zgodą pracownika- zał. nr 5 , używanie własnej odzieży i obuwia
roboczego spełniające wymogi bhp.
2. Pracownikowi używającemu własną odzież i obuwie robocze pracodawca wypłaca
ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej wg średniej ceny wolnorynkowej danego
rodzaju odzieży lub obuwia roboczego.
3. Wysokość ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego określa załącznik
nr 6
4. Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przysługuje również za okres,
w którym odzież robocza, obuwie robocze przysługiwały, ale nie były wydane.

5. Kierownik gospodarczy sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu
oraz określa wysokość należnego ekwiwalentu pieniężnego i przekazuje do akceptacji
dyrektorowi szkoły.
6. Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży podlega waloryzacji raz na dwa lata na
podstawie aktualnych cen rynkowych.
7. Aktualne ceny rynkowe określa kierownik gospodarczy biorąc pod uwagę ceny
z minimum dwóch placówek handlowych.
8. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego wypłacana jest dwa razy w roku- w lipcu
i w grudniu proporcjonalnie do okresu używalności obuwia i odzieży roboczej według
następującego wyliczenia: Ilość należnej odzieży pomnożona przez cenę jednostkową,
wynik podzielony przez okres używalności odzieży i pomnożony przez liczbę 6 na
podstawie załącznika nr 6.
9. W przypadku nieobecności pracownika w pracy ekwiwalent zostaje pomniejszony
o 1/20 za każdy dzień nieobecności.
10. Wyliczone kwoty na karcie ewidencyjnej, zatwierdzone przez dyrektora szkoły, kierownik
gospodarczy
przekazuje
do
wydziału
finansowego
Urzędu
Miasta
w Siechnicach.
11. Odbiór ekwiwalentu pracownik potwierdzają pisemnie.
§5
Zasady wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

1. Wszystkim pracownikom zajmującym stanowiska pracy określone w Tabeli norm załącznik nr 1 wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.
2. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży przysługuje również pracownikom, którym
wypłacany jest ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
3. Wysokość miesięcznego ekwiwalentu ustala corocznie dyrektor szkoły do końca
I kwartału.
4. Wysokość kosztów jednego prania oblicza kierownik gospodarczy biorąc pod uwagę
aktualne ceny wody, ścieków, energii elektrycznej, środków piorących oraz wkład pracy
pracownika.
5. Kierownik gospodarczy sporządza dwa razy w roku- w czerwcu i w grudniu wykaz osób
uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu oraz wylicza wysokość należnego ekwiwalentu
dla poszczególnych pracowników proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia na
stanowisku, na którym przysługuje zwrot kosztów prania.
6. Wysokość należnego ekwiwalentu wylicza się:
a. (miesięczny ekwiwalent x 4 tygodnie) :20 = stawka dzienna ekwiwalentu
b. (stawka dzienna ekwiwalentu x liczba przepracowanych dni) x wymiar etatu = należny
ekwiwalent
7. Odbiór ekwiwalentu pracownik potwierdzają pisemnie.
§6
Okulary korygujące wzrok
1. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia okularów korygujących wzrok, zwanych dalej
okularami, pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
jeżeli pracownik użytkuje monitor ekranowy co najmniej cztery godziny dziennie.
2. Okulary przysługują na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku
przeprowadzonych badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
pracowników.
3. Okulary zapewnia się pracownikom na okres ważności badań okresowych na danym
stanowisku, za wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracownikami, na podstawie wyników przeprowadzonych kontrolnych badań
okulistycznych stwierdzi konieczność zapewnienia pracownikowi nowych okularów przed
upływem tego terminu.

4. Zakupu okularów zgodnych z zaleceniem lekarskim dokonuje pracownik, w dowolnym
zakładzie optycznym.
5. Zwrot środków na zakup okularów następuje każdorazowo po wystąpieniu przez pracownika
z wnioskiem- zał. nr 7 skierowanym do dyrektora szkoły.
6. Do wniosku dołącza się rachunek potwierdzający wydatkowaną przez pracownika kwotę.
7. Zwrot środków na zakup okularów następuje, z zastrzeżeniem ust. 8, w kwocie wynikającej z
rachunku przedłożonego przez uprawnionego pracownika, nie wyższej jednak niż 300 zł.
8. W przypadku wystąpienia przez pracownika z kolejnym wnioskiem o zwrot środków na zakup
okularów w związku z ponownym badaniem, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzonym
przed upływem 2 lat od dnia złożenia poprzedniego wniosku, zwrot środków następuje w
kwocie 150 zł.
9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok,
których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów
zakupu
nowych
okularów.
Zakupu
zastępczych
okularów,
wynikającego
z obowiązku stosowania się do zaleceń lekarskich, pracownik dokonuje na własny koszt.

Zał. 1.
TABELA NORM
PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA I OCHRON OSOBISTYCH

Lp.

Nazwa stanowiska
pracy

Nauczyciel wychowania
1.

3.

4.

fizycznego

Pracownik składnicy akt

Odzież i obuwie robocze

Okres
użyteczności

R- robocze
O-ochronne

Dres sportowy

36 miesięcy

R

Podkoszulek sportowy

12 miesięcy

R

Spodenki gimnastyczne

12 miesięcy

R

Obuwie sportowe

24 miesiące

R

36 miesięcy

R

do zużycia

O

Fartuch roboczy

12 miesięcy

R

Fartuch biały ( podczas
kontaktu z żywnością)

do zużycia

R

Czepek biały na głowę

12 miesięcy

R

Fartuch biały

12 miesięcy

R

Fartuch roboczy kolorowy

12 miesięcy

R

Fartuch przedni tkaninowy

12 miesięcy

R

Czepek lub chustka biała

do zużycia

R

Rękawice robocze

do zużycia

R

Buty gumowe

do zużycia

O

Fartuch roboczy
bawełniany lub z tkaniny
syntetycznej
Rękawice bawełniane, wg
potrzeb

Intendent

Kucharka, pomoc
5.

kuchenna

Fartuch przedni
do zużycia
wodoochronny
Półbuty lub sandały na
12 miesięcy
spodach przeciwślizgowych

6.

O
R

Rękawice gumowe

do zużycia

O

Dłonice lub rękawice
brezentowe

do zużycia

0

Fartuch roboczy

12 miesięcy

R

Kurtka przeciwdeszczowa

36 miesięcy

O

Konserwator

7.

8.

9

Sprzątaczka

Obuwie profilaktyczne

12 miesięcy

R

Okulary ochronne wg
potrzeb
Rękawice gumowe wg
potrzeb
Okulary ochronne (wg.
potrzeb)
Ochronnik słuchu (wg.
potrzeb)

do zużycia

O

do zużycia

O

do zużycia

O

do zużycia

O

Kamizelka ocieplana

3 okresy zimowe

O

Fartuch roboczy

12 miesięcy

R

Obuwie profilaktyczne

12 miesięcy

R

do zużycia

O

do zużycia

O

Pas bezpieczeństwa do
mycia okien
wg potrzeb

wg instrukcji

O

Ubranie drelichowe

12 miesięcy

R

Czapka drelichowa lub
beret

24 miesiące

R

Trzewiki sk./gum

24 miesiące

R

Kurtka ocieplana

3 okresy zimowe

O

Rękawice drelichowe

do zużycia

O

Okulary ochronne

do zużycia

O

Fartuch biały

12 miesięcy

R

Rękawiczki gumowe

jednorazowe

O

Rękawice gumowe, wg
potrzeb
Okulary ochronne wg
potrzeb

Woźny

Pielęgniarka

UWAGA: Okresy używalności w tabeli norm dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy.

Zał.2
Siechnice dn. …………………..
…………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………..
(stanowisko)
ZOBOWIĄZANIE
Zobowiązuję się do:
1. utrzymania w należytym stanie pobranej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej.
2. Zwrotu pobranej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
w chwili, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.
3. Uiszczenia kwoty równej nie zamortyzowanej części wartości pobranej przeze mnie odzieży
roboczej i obuwia roboczego - w przypadku ich nie zwrócenia.
4. Stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie
z ich przeznaczeniem.
…………………………………………..
(podpis pracownika

Zał.3

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej
Pan/Pani ………………………………..............
Stanowisko ...…………………………………….
Data rozpoczęcia pracy ………………………….

Symbol

Nazwa przedmiotu

%
przydatności

Okres
używalności

Jednostka
miary

Data
pobrania

Data
zdania

Potwierdzenie
Liczba
Odbioru

Zdania

Numer
protokołu strat

Uwagi

Zał.4

PROTOKÓŁ
przedwczesnego zużycia odzieży roboczej/obuwia roboczego/środków ochrony indywidualnej
Imię i nazwisko: ………………………………………………..

I.

Stanowisko: ……………………………………………
Zwracam się z prośba o wydanie
………………………………………………………………………………………………
Z powodu wcześniejszego zużycia/zniszczenia/utraty*
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(krótko opisać)
Siechnice dn. …………
……………………………………
(podpis pracownika)
II.

Komisja
1. Kierownik gospodarczy: ………………………………………………………………
2. Przedstawiciel organizacji związkowej: …………………………………………………

Komisja stwierdza:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Komisja:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………

III.

Wyrażam zgodę na wydanie odzieży roboczej/obuwia roboczego/środków ochrony
indywidualnej
Siechnice dn. ………….
…………………………………………..
(podpis pracodawcy)
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Zał.5

Siechnice dn. …………………..
…………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………..
(stanowisko)
Wyrażam zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bhp.

Siechnice dn. ………
…………………………………………
(podpis pracownika)
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Zał. 6

Sposób wyliczania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej
L.p

1.

Stanowisko

Nauczyciel

Asortyment

Dres sportowy

Okres
używalności
miesiące
36 miesięcy

wychowania
fizycznego

3.

Pracownik
składnicy akt

4.

5.

Intendent

Kucharka, pomoc
kuchenna

6.

7.

8.

Konserwator

Sprzątaczka

Woźny

Pielęgniarka

Podkoszulek
sportowy

12 miesięcy

Spodenki
gimnastyczne

12 miesięcy

Obuwie sportowe

24 miesiące

Fartuch roboczy
bawełniany lub z
tkaniny syntetycznej
Fartuch roboczy

36 miesięcy

Fartuch biały
( podczas kontaktu z
żywnością)
Czepek biały na
głowę

do zużycia

Fartuch biały

12 miesięcy

Półbuty lub sandały
na spodach
przeciwślizgowych
Fartuch roboczy

12 miesięcy

Kurtka
przeciwdeszczowa

36 miesięcy

Obuwie
profilaktyczne

12 miesięcy

Kamizelka ocieplana

3 okresy zimowe

Fartuch roboczy

12 miesięcy

Obuwie
profilaktyczne

12 miesięcy

Ubranie drelichowe

12 miesięcy

Czapka drelichowa
lub beret

24 miesiące

Trzewiki sk./gum

24 miesiące

Kurtka ocieplana

3 okresy zimowe

Fartuch biały

12 miesięcy
jednorazowe

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy
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Stawka w zł.
za sztukę

Zał. 7

WNIOSEK
o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze
monitora ekranowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Siechnicach

I. 1. Imię i nazwisko

………………………………………………………

3. Stanowisko …………………………………………
W związku z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , proszę
o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
W załączeniu:
1. Rachunek z zakładu optycznego z dnia .....................................

…………………………………………
Siechnice, dnia ……………

(podpis pracownika)

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY
Stwierdzam, że Panu/Pani spełnia/ nie spełnia warunków dotyczące refundacji zakupu okularów
korygujących wzrok w kwocie ………… zł.
Słownie: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………
(podpis dyrektora szkoły)

Siechnice, dnia ……………
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Zał. nr 2
do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Siechnicach

PROCEDURY I CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLENIA
Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Siechnicach oraz studenci odbywający praktykę studencką i uczniowie podlegają
szkoleniu wstępnemu ogólnemu (zwane instruktażem ogólnym) z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy. Szkolenie to przeprowadza
szkolny Inspektor BHP albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób
wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu,
zatwierdzonego przez pracodawcę.
2. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy na stanowiskach obsługi (pracownicy kuchni,
sprzątaczki, konserwatorzy i woźni) na których występuje narażenie na działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych podlegają ponadto
szkoleniu wstępnemu na stanowisku pracy w formie instruktażu stanowiskowego,
który przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub
pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe oraz są przeszkolone
w zakresie metod prowadzenia instruktażu
stanowiskowego. Pracownik wykonujący prace na kilku stanowiskach pracy powinien
odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Instruktaż stanowiskowy
kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie
z przepisami oraz zasadami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na określonym stanowisku.
3. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na
piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych
pracownika.
4.

Po podjęciu pracy na danym stanowisku pracy, pracownik odbywa szkolenie okresowe
z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, które przeprowadza się:
a) w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach obsługi, a zatrudnionych na stanowiskach, na których występują
szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie
rzadziej niż raz w roku,
b) w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na
5 lat dla pozostałych pracowników.
Pracodawca ustala, po konsultacji z Inspektorem BHP, częstotliwość i czas
trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach.
Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami lub osobami kierującymi
pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych
stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do
12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

5. Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:
a) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy
wymaganego szkolenia okresowego,
b) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na
stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli program uwzględnia zakres
tematyczny wymagany dla programu szkolenia okresowego obowiązującego na
nowym stanowisku pracy,
c) ukończyła w tym okresie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego
związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem
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kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego
wymagany dla określonego stanowiska pracy.

program

szkolenia

okresowego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).
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Zał. nr 3
do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Siechnicach

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU NAUCZYCIELA
LUB PRACOWNIKA NIE BĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM
Definicja zdarzenia szczególnego
1.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą:
a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez nauczyciela lub pracownika nie
będącego nauczycielem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez nauczyciela lub pracownika nie
będącego nauczycielem czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
c) w czasie pozostawania nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem
w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

2. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć
w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
3. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie
uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a
także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita
lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub
zniekształcenie ciała.
4. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego
zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
5. Katalog otwarty zdarzeń szczególnych:
Wypadkiem przy pracy jest uraz który zaistniał na terenie zakładu pracy, który spowodował
widoczne nawet drobne krwawienie lub urazowe zmiany ciała takie jak guzy lub siniaki.
Wypadkiem przy pracy jest uraz, który zaistniał na terenie zakładu pracy i nie spowodował
łatwo dostrzegalnych zmian zewnętrznych, ale był wskazany jako przyczyna nieobecności w
pracy. Wypadkiem przy pracy jest również wyżej wymieniony uraz, który zdarzył się podczas
imprez i wycieczek organizowanych przez zakład pracy.
6. Obowiązki osoby znajdującej się w miejscu zdarzenia (wypadku nauczyciela lub
pracownika nie będącego nauczycielem) oraz tryb powiadamiania dyrektora szkoły lub
placówki
W razie wypadku nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem nauczyciele
wszyscy pracownicy zobowiązani są do:
1) Podjęcia czynności ograniczających skutki zdarzenia, to jest udzielenia pomocy
przedlekarskiej i zorganizowanie pomocy lekarskiej.
2) Niezwłocznego powiadomienia dyrektora (na ustalonym druku znajdującym się
w sekretariacie szkoły) o każdym zdarzeniu, w którym osobą poszkodowaną jest
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nauczyciel lub pracownik nie będący nauczycielem . W tym samym trybie dokonuje
zgłoszenia o wypadku sam poszkodowany nauczyciel lub pracownik nie będący
nauczycielem szkoły.
3) Zabezpieczenia miejsca wypadku.
4) Przekazania dyrektorowi szkoły, nie później niż w dniu następnym, informacji
o zdarzeniu w formie pisemnej notatki.
5) Pod nieobecność dyrektora, pracownik sekretariatu szkoły dokonuje natychmiastowego
powiadomienia o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora
(w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego lub
jakiegokolwiek innego wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającego związek
z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy).
6) Zespół powypadkowy w składzie: pracownik bhp, pracownik posiadający aktualne
zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie bhp sporządza protokół przesłuchania
poszkodowanego, sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy
pracy nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku przy
pracy.
7)

Pracownik bhp prowadzi bieżący rejestr wypadków i informacji o wypadkach oraz przez
okres jednego roku przechowuje notatki, które nie zostały włączone do protokółów
powypadkowych.

8) Dyrektor zatwierdza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.
Tryb postępowania w razie wypadku pracownika regulują następujące przepisy prawne:
1.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (Dz.U. Nr. 199, poz. 1673),

2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. W sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy (Dz. U. Nr. 105, poz. 870)

3.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. W sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego
w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru
karty wypadku i terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr. 236, poz. 1992).
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