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Niniejszy Regulamin Pracy przyjęto na postawie:  
a) art. 104-1043 Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r.., Nr 21, poz. 94 ze zm.),  
b) art. 30 ust. 3-5ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(tekst jedn. Dz. U. 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 
c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.                 

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 
udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281), 

d) rozporządzeni Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                      
w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286); 

e) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                      
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze 
zm.). 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
§1 

1. Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i porządek              
w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy                     
i pracownika. Organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                  
i opiekuńczych określa Statut Szkoły.  

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
a) Szkoła – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Rokietnicy wraz                   

ze szkołą w Poznaniu. 
b) Dyrektor- należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół                              

w Rokietnicy, 
c) Pracodawca –  należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Jadwigi                     

i Władysław Zamoyskich w Rokietnicy reprezentowanego prze mgr 
inż. Wojciecha Kaczmarka 

d) Pracownik- należy przez to rozumieć wszystkich pracowników szkoły 
(nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami) bez względu 
na rodzaj wykonywanej pracy jak również zajmowanego stanowiska 
oraz podstawy nawiązania stosunku pracy, 

e) Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Pracy, 
f) Przepisy prawa pracy – przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy innych 

ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki  
pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów 
zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień 
zbiorowych, regulaminów i statutów określających  praw i obowiązki 
stron stosunku pracy. 
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3. Regulamin pracy określa organizację , porządek oraz prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników. Regulamin pracy określa w szczególności:  
a) Organizację pracy, 
b) Czas pracy, 
c) Sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności,  
d) Sposoby potwierdzania obecności w pracy,  
e) Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,  
f) Nagrody i kary związane z porządkiem pracy.  

 
§ 2 

1. Z każdym pracownikiem zawiera się pisemną umowę o pracę na czas   
    nieokreślony, określony, na czas wykonywania pracy lub na zastępstwo.   
    Nauczyciele zatrudniani są również na podstawie mianowania.  
2. Każda z umów, o której mowa w ust. 1 winna określać; rodzaj pracy, 

miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy oraz wynagradzanie 
odpowiadające rodzajowi pracy. 

3. Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych              
    w Regulaminie. 
4. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjętego do  

pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik 
potwierdza znajomość regulaminu stosownym oświadczeniem złożonym  
w formie pisemnej, które zostaje dołączone do akt osobowych.  

5. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu   
wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie 
przeciwpożarowej. Podlegają także szkoleniom okresowym.  

6. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować    
postanowienia Regulaminu Pracy. 
 
 

ROZDZIAŁ II  
 

OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY  
 

§3 
Dyrektor szkoły zobowiązany jest do:  

1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich 
obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych 
stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 

2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu 
pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich 
uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

3. zapewnić pracownikom przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy                  
o pracę, 

4. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości 
pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,  
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5.  przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony 
lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,  

6. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić 
systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa                         
i higieny pracy, 

7. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, prowadzić 
dokumentację wynagrodzeń i udostępniać ją ma życzenie pracownika  

8. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  
9. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki 
sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,  

10. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby 
pracowników, 

11. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz     
 wyników ich pracy, 

12. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy    
 oraz akta osobowe pracowników, 

13. informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się                                     
 z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,  

14. dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony    
 indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

15. przyjmować pracowników, uczniów i ich rodziców w sprawie skarg,  
 wniosków i zażaleń, 

16. stwarzać klimat współpracy i wpływać na kształtowanie właściwych   
 zasad współżycia społecznego. 
 

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż        
w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej                          
i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za 
pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy                
o pracę. 

 
§ 4 

1.   Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania 
danych osobowych obejmujących: 

1)   imię (imiona) i nazwisko, 
2)   imiona rodziców, 
3)   datę urodzenia 
4)   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
5)   wykształcenie, 
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

2.   Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 
osobowych, o których mowa w ust. 1, także:  
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1)   innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych                 w prawie pracy, 
2)   numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum 
Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(RCI PESEL). 
3) Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 
oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać 
udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 i 2.  
4) Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone              
w ust. 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.  
5) W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do danych osobowych, o których 
mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.  
 

§ 5 
1. W razie stwierdzenia, ze pracownik przybył  do pracy w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholowe, lub że spożywał alkohol w szkole             
(na terenie szkoły), przełożony pracownika nie dopuszcza go do pracy.  

2. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik w przypadkach określonych              
w ust. 1 powinien podjąć stosowne działania w celu udokumentowania 
spożycia alkoholu poprzez przeprowadzenie badań krwi.  

3. Zabrania się pracownikom: 
a) opuszczanie stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody  

przełożonego, 
b) używania urządzeń nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem    
         zleconych obowiązków i czynności,  
c) samowolnego demontowania części i urządzeń oraz ich naprawy bez       
         specjalnego upoważnienia, 
d) palenie tytoniu na terenie obiektu szkolnego, zażywania narkotyków  

itp. 
 

§ 6 
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:  

1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz 
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są 
one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę.  

2. Troska o zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa                               
i higienicznych warunków pracy. 

3. Przestrzeganie  ustalonego Regulaminu Pracy, czasu pracy                                         
i wykorzystywać go w sposób efektywny.  

4. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,                   
a także przepisów przeciwpożarowych (w tym niepalenie tytoniu w czasie 
pracy i miejscach niedozwolonych, niezwłoczne informowanie 
przełożonego o zauważonych zagrożeniach życia lub zdrowia ludzkiego              
i zaistniałych wypadkach przy pracy).  
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5. Dbanie o dobro szkoły, chronić jej mienia oraz używania go zgodnie                     
z przeznaczeniem.   

6. Zapobiegać sprzeniewierzeniu i kradzieżom majątku szkoły.  
7. Przestrzegać tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczycieli tajemnicy 

posiedzeń rady pedagogicznej. 
8. Zachować w tajemnicy informację, których ujawnienie mogłoby narazić 

pracodawcę na szkodę. 
9. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  
10.Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy.  
11.Dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy. 
12.Należyte zabezpieczenie, po zakończeniu pracy, swojego stanowiska                        

i pomieszczeń pracy, wyposażenia, narzędzi, dokumentacji, pieczęci, itp.,                 
a także wyłączenie wszystkich urządzeń, które powinny być wyłączone.  

13.Nie przynosić  i nie przechowywać na terenie szkoły pieniędzy, papierów 
wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znaczeniu wartości, 
ponieważ w przypadku ich zaginięcia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

14.W przypadku rozwiązania stosunku pracy rozliczenie się ze zobowiązań 
wobec szkoły prze ustaniem stosunku pracy. 
 

§ 7 
1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania                     

i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania               
oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,                   
w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub                  
w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie                   
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych 
w ust. 1, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi 
powodami. 

3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej              
lub z kilku przyczyn określonych w ust. 1 był, jest lub mógłby być 
traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni 
pracownicy. 

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie 
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego 
działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na 
niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do 
grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych                 
w ust. 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi 
obiektywnymi powodami. 

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest także: 
a) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady  

równego traktowania w zatrudnieniu,  
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b) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).  

6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane 
zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci 
pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub 
poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się 
składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie 
seksualne). 

 
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania                    

w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.  

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu 
naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracę stosunku pracy lub jego 
rozwiązanie bez wypowiedzenia. 

 
 

ROZDZIAŁ III  

WYMIARI ROZKŁAD PRACY  

 

§ 8 
1. Czasem pracy - to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do 
wykonywania pracy. 
2. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie                 
40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, tj.: 

a) 1 miesiąca dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym                              
i ruchomym liczonym od 1 stycznia danego roku kalendarzowego , 
jednak z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 129 § 1 Kodeksu 
pracy. 

 
W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami 
obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres 
rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy 
zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników (art. 129 §2kodeksu pracy). 
 

§ 9 
1. Pracowników obowiązuje następujący czas pracy:  

a. Nauczyciele – nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, w tym 
zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, jak również 
samokształcenie i przygotowywanie się do zajęć, doskonalenie 
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zawodowe, poprawa sprawdzianów, prac domowych                           
i zeszytów uczniowskich.  

aa)  Zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2b Karty Nauczyciela 
- nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest 
obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin 
przeznaczonych w ramowych planach nauczania do 
dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin 
przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu. 

 
W związku z powyższym nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej  niezależnie 

od tego czy ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, czy też nie,  zobowiązany 
jest realizować zajęcia dodatkowe w wymiarze 1 godzina tygodniowo  (począwszy 
od 01.09.2009 r. -  roku szkolnego 2009/2010). 
 

2. Pracownicy administracyjni objęci są podstawowym systemem czasu 
pracy. Są zatrudnieni w systemie jednozmianowym. Rozpoczynają 
pracę o godzinie 700 a kończą o godzinie 1500 (od poniedziałku do 
piątku). 

3. Pracownicy obsługi : 
 konserwatorzy  objęci są równoważnym systemie czasu pracy. 
Świadczą prace zgodnie z  wymiarem etatu i harmonogramem pracy 
ustalonym przez dyrektora szkoły (zał. Nr 4 do Regulaminu Pracy), 
  sprzątaczki – objęte są podstawowym systemem czasem pracy. 
Wykonują prace zgodnie z  wymiarem etatu i harmonogramem pracy 
ustalonym przez dyrektora szkoły (zał. Nr 4 do Regulaminu Pracy). 

4. Praca wykonywana jest w czterodniowym lub pięciodniowym  
tygodniu pracy na podstawie harmonogramu czas pracy , który na 
okres miesiąca kalendarzowego sporządza w formie papierowej 
pracownik działu kadr i podaje do wiadomości pracowników 7 dni 
przed końcem miesiąca na miesiąc następny. 

5. Pracownicy mający I i II grupy inwalidzkiej – 35 godzin tygodniowo 
(7 godzin dziennie), a w tygodniach, w których przypada ustawowo 
wolny dzień od pracy, czas pracy tej grupy pracowników wynosi               
28 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może 
być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 

6. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi ustalone są 
odrębnie. 

7. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze realizuje się od 
poniedziałku do piątku. – szkoły dzienne, w sobotę i niedziele –  
szkoły zaoczne. Liczba wolnych sobót w danym roku kalendarzowym 
określana jest odrębnymi przepisami. Zajęcia dydaktyczne                             
i wychowawczo-opiekuńczo w szkołach dziennych mogą być 
prowadzone w sobotę na zasadzie przeniesienia z innego dnia. 
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Za pracę w porze nocnej uważa się pracę wykonywaną od godziny 22:00 do godziny 
6:00 dnia następnego. 

 
§ 10 

1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, ponadto w każdym tygodniu prawo do                
co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego                    
co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.  

2.  Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej                      
6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 
15 minut, wliczanej do czasu pracy.  

 
§ 11 

1. Obecność w pracy pracownika nie będącego nauczycielem potwierdza 
osobiście podpisem na liście obecności bezpośrednio po przyjściu do 
szkoły. 

2. Nauczyciel potwierdza obecność w pracy odpowiednim wpisem do 
dziennika lekcyjnego lub dziennika zajęć.  

3. Przebywanie pracownika w miejscu pracy poza godzinami pracy jest 
dopuszczalne  tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko za zgodą 
przełożonego. 
 

§ 12 
1. Szkoła może ustalić dla niektórych stanowisk pracy inny czas 
 rozpoczynania i kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego  

wymiaru czasu pracy. 
2. Nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze                  

i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Pozostałe czynności            
i zajęcia związane z przydziałem zadań, nauczyciel realizuje w czasie 
określonym indywidualnie. 

3. Zadania dodatkowe i czas, w jakim mają być realizowane, określa Plan  
Pracy Szkoły  i indywidualny przydział obowiązków zleconych 
nauczycielowi przez dyrektora szkoły.  

4. Czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy  
ustalają indywidualne umowy o pracę.  

5. Pora nocna w szkole (internat) obejmuje czas pomiędzy 2200 a 600 dnia 
następnego. Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek określony                   
w regulaminie wynagradzania. 

6. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę na wniosek 
pracownika udzielony jest mu w tym samy wymiarze czas wolny od pracy.             
W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę                    
w godzinach nadliczbowych. 
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§ 13 

1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy.  
2. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębne dla każdego Pracownika kartę 

ewidencji czasu pracy w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. 
 
 
 

ROZDIZAŁ IV  
 

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE – DYSCYPLINA PRACY 
 

§ 14 
Kontrolę dyscypliny pracy prowadzi dyrektor Szkoły, jego zastępca                                
lub upoważniony przez dyrektora członek rady pedagogicznej.  
 

§ 15 
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki 
wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo                   
z innych przepisów prawa np. Rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Socjalnej             
z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy 
oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy . 
 

§ 16 
1. Opuszczenie całości lub części dnia pracy bez uprzedniego zwolnienia 

przez przełożonego usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny , a w 
szczególności: 
a) Wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika 

lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,  
b) Wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania prze 

pracownika osobistej opieki, 
c) Okoliczności wymagające sprawowania prz ez pracownika osobistej  

opieki nad dzieckiem w wieku 8 lat, 
d) Nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do 

pracy. 
 

§ 17 
1. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są 

zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które 
uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także 
inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez 
pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność 
w pracy. 

2. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym  
okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry  
wiadoma lub możliwa do przewidzenia.  
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3. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, 
pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę                          
o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania,               
nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy . 

4. O przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego 
pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie                         
lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy 
czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego . 

5. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej 
pracownik powinien niezwłocznie uprzedzić przełożonego.  

 
§ 18 

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:  
1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione 

zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,  
2. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie                         

z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia 
pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,  

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 lub samorządu terytorialnego, sąd, 
prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach                
o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu 
prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą 
stawienie się pracownika na to 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. 

 
§ 19 

Rozpoczęcie pracy w czasie późniejszym niż to przewidziano w Regulaminie 
traktowane jest jako spóźnienie. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie po 
przybyciu do pracy zawiadomić przełożonego o przyczynie spóźnienia.  

 
 

§ 20 
1. Pracodawca może zwolnić Pracownika od wykonywania pracy na czas 

niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które 
wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienie to wymaga 
zachowania formy pisemnej. 

2. Pracownik ma obowiązek w całości odpracować czas wyjścia w celach  
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osobistych, pozostanie zaś w pracy po godzinach  w celu realizacji tego 
obowiązku nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.  

3. Odpracowanie wyjścia w celach osobistych następuje w tym miesiącu,              
w którym ono powstało. 

4. Nie odpracowanie wyjścia w celach osobistych powoduje proporcjonalne 
obniżenie należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę w tym miesiącu, 
w którym ono nastąpiło, o kwotę obejmująca czas nieobecności . 

 
§ 21 

Zwolnienia od pracy związane z kształceniem się w szkołach wyższych oraz 
odbywaniem szkolenia lub doskonalenia w formach pozaszkolnych, udzielane s ą 
na zasadach określonych w obowiązujących w tym względzie przepisach.  
 
 

§ 22 
1. Pracownik administracji i obsługi szkoły po przybyciu do pracy 

obowiązany jest podpisać się na liście obecności.  
2. Pracownik działu kadr lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły 

dokonuje kontroli obecności pracowników przez sprawdzenie lisy 
obecności. 

3. Nauczyciele potwierdzają swoją obecność w pracy, podpisując się obok 
tematu lekcyjnego w dzienniku w dniu prowadzenia zajęć.  

4. Zgodę na chwilowe opuszczenie miejsca pracy udziela dyrektor szkoły 
(wicedyrektor) lub w stosunku do pracowników obsługi szkoły – sekretarz 
szkoły. 

5. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej 
miejscowości niż określona w umowie o pracę – za zgodą dyrektora szkoły 
(wicedyrektora) rozliczana jest na podstawie polecenia wyjazdu 
służbowego. Koszty wyjazdu służbowego powinny być rozliczane                        
w terminie 14 dni od daty powrotu pracownika z podróży.  
 

 
§ 23 

1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź 
nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy  lub osoby przez niego 
wyznaczonej. 

2. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania 
ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz 
przepisów przeciwpożarowych a w szczególności:  
a) spóźnia się do pracy lub samowolne opuszczanie stanowiska pracy bez 

usprawiedliwienia, 
b) stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholowym,  
c) spożywa alkohol w czasie pracy, 
d) wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od 

przełożonego wskazówkami, 
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e) wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonego                            
i współpracowników, 

f) nie przestrzega tajemnicy służbowej,  
        mogą być stosowane kary upomnienia lub nagany. 

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień 
nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od 
jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie 
mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego 
pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 
87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy. 

4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj 
naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego 
dotychczasowy stosunek do pracy. 

 
 

§ 24 
1. Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od 

powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po 
upływie 3 miesięcy  od dopuszczenia się tego naruszenia. 

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika 
(umożliwieniu pracownikowi złożenia wyjaśnień).  

3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być 
wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie 
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się 
pracownika do pracy. 

4. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, 
wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę 
dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go               
o prawie zgłoszenia sprzeciwu  i terminie jego wniesienia.                                
Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.  

5.  Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyła i zawiadomienie                     
o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.  

 
 
 

ROZDZIAŁ V  
 

URLOPY  PRACOWNICZE 
 
 

§ 25 
1. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami 

określonymi w dziale siódmy Kodeksu Pracy (art. 152 do art. 1741). 
2. Urlop wypoczynkowy udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów 

ustala się biorąc pod uwag e wnioski pracowników i potrzeby wynikające                        
z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.  
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3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.  

4. Na wniosek pracownika urlop może być udzielony poza planem urlopów. 
5. Urlop wypoczynkowy przysługuje:  

a) Nauczycielom zgodnie z art. 64 Kary Nauczyciela w wymiarze 
odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich, w czasie ich 
trwania, 

b) Pracownicy administracji i obsługi:  
 Pracownik podejmujący po raz pierwszy, w roku kalendarzowym,                      
w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego 
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu 
po przepracowaniu roku, 
 Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym 
następnym roku kalendarzowym. 
 wymiar urlopu w wysokości: 
- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony niż 10 lat,  
- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat,  
- wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego  w niepełnym wymiarze 
czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

6. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:  
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,  
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,  
3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez    
     czas   do  3 miesięcy,  
4) urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie  
     późniejszym.  

7. Dyrektor może zatrudnić nauczyciela w wymiarze 7 dni w okresie ferii                  
w celu przeprowadzenia egzaminów lub przygotowania nowego roku 
szkolnego. 

8. Przysługujący urlop wypoczynkowy pracownik jest zobowiązany 
wykorzystać w ten sposób, aby co najmniej jedna część urlopu 
wypoczynkowego przysługującego w danym roku kalendarzowym 
pracownik może wykorzystać w sposób dowolny, jednak w terminie 
zaplanowanym i uzgodnionym  z pracodawcą. 

9. Urlop niewykorzystany zgonie z planem urlopów należy pracownikowi 
udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; 
nie dotyczy to części urlopu udzielonego zgodnie z art. 1672. 

10.  Pracownikowi, na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop 
bezpłatny,        jeśli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.  
a) Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego  

zależą uprawnienia pracownicze. 
b) przy udzieleniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony  

mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu                   
z ważnych przyczyn. 

11. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielowi określa art. 68 i art. 70 
ustawy- Karta Nauczyciela. 
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12. Zgodnie z Art. 1821 § 1. Kodeksu Pracy – Pracownica ma prawo do 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:  
1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt. 1,  
2) do 8 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt. 2-5. 

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowa albo w dwóch 
częściach przypadających bezpośrednio jedno po drugiej – w wymiarze tygodnia 
lub jego wielokrotności.  
§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek 
pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z tego urlopu; pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek.  
§ 4. We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego określa się 
termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy 
drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego - termin zakończenia pierwszej 
części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu .  
§ 5. Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego             
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie 
wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu 
pracy. 
§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5, podjęcie pracy następuje na pisemny 
wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu 
pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca uwzględnia wniosek 
pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub 
rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia 
wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.  

 
13.  Zgodnie z Art. 1821a § 1. Kodeksu Pracy –  Bezpośrednio po wykorzystaniu 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym  wymiarze określonym w art. 
1821 § 1 pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do                
26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. 

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech 
częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających 
bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia.  
§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka.           
W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru 
określonego w § 1. 
§ 4. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany            
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; 
pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.  
§ 5. We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa  się termin zakończenia 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej 
części urlopu rodzicielskiego - termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu 
oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wniosek 
dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru  korzystania z urlopu 
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przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo                     
o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu                
w okresie objętym wnioskiem. 

 
14.  Zgodnie z Art. 1823 § 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo 

do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.  

§2. Urlop ojcowski udziela się na pisemny wniosek pracownika ojca 
wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika. 
 

15.  Zgodnie z art. 186: 
§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na 
okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.  
§ 3. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej  
opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony 
urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  
§ 4. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 
jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w § 2 i 3. 
Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.  
§ 5. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego 
miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka urlopu,                      
o którym mowa w § 4. 
§ 6. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu 
wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.  
§ 7. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.  
§ 8. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.  

 
§ 251 

1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa                
do wynagrodzenia w razie: 
a) Ślubu pracownika – 2 dni, 
b) Urodzenia dziecka pracownika – 2 dni, 
c) Ślubu dziecka pracownika – 1 dzień 
d) Zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, 

ojczyma lub macochy -  2 dni, 
e) Zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także 

osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego 
bezpośrednią opieką – 1 dzień. 

2. Pracownicy ( również pracownikowi) wychowującemu przynajmniej jedno 
dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 
dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia(art. 188 KP). 

3. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo:  
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a) Nauczyciel – do jednej godzinnej przerwy wliczanej do czasu pracy 
(czas pracy wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy)- art. 69.2. Karty 
Nauczyciela, 

b) Pozostali pracownicy – 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 każ da. 
Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielone 
łącznie. 

4. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. 
5. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej 

jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni 
kalendarzowych. 

 
§ 26 

Pracownikom administracji i obsługi szkoły korzystają z 15 minutowej przerwy 
na posiłek wliczonej do czasu pracy . 
 
 

§ 27 
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas 

nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole przysługuje 
urlop dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego 
leczenia,                         w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.  

2. Podstawę udzielenia urlopu  stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia 
społecznego, właściwego dla miejsca zamieszkania nauczyciela.  

3. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego 
zatrudnienia nie może przekroczyć 3 lata. Nauczycielowi można udzielić 
kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie 
roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.  

 
 

§ 28 
1. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie 

prze niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym. 
Pracownik zgłasza żądanie udzielenie urlopu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu. 

2. Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach                  
i w trybie  określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku 
kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi 
pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.  
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ROZDZIAŁ VI  
 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ  
 

§ 29 
1. Za wykonywanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują 

wynagrodzenie w wysokości wynikającej z umowy o prace lub aktu 
mianowania oraz stopnia awansu zawodowego. 

2. Szczegółowe warunku wynagradzania za pracę oraz wypłaty świadczeń 
związanych z pracą określają regulaminy: 
a. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych,  
b.  Przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli            

(zał. 1), 
c. Przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (zał. 2 ),  
d. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zał. 3). 

 
§ 30 

1. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się w dniu 1 każdego 
miesiąca (z góry) w kasie szkoły lub przekazywana jest na rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). Jeżeli dzień wypłaty przypada                
w niedzielę, święta lub dzień wolny od pracy, wynagrodzenie wypłacane 
jest w dniu następnym (art. 39 ust. 3 KN).  

2. Wypłata za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw                       
(wypłaca się z dołu)odbywa się w ostatnim dniu każdego miesiąca w kasie 
szkoły lub przekazywane jest na ROR.  

3. Pracownicy administracji i obsługi szkoły otrzymują wynagrodzenie płatne                 
z dołu do 24 dnia każdego miesiąca w kasie szkoły lub na ROR. 

4. Wynagrodzenie pracownika przekazywany jest na ROR na wniosek 
pracownika. 

5. Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:  
a) Zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,  
b) Sumy egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych na pokrycie 

należności lub inne świadczenia alimentacyjne,  
c) Kary przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy, 
d) Inne należności na potrącenia których pracownik wyraził zgodę.  

 
Szczegółowe zasady wynagradzania określa Regulamin wynagradzania.  
 

 
ROZDZIAŁ VIII  

 
NARUSZENIE REGULAMINU 

 
§ 31 

1. Za  szczególnie rażące naruszanie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, 
mogą stanowić przyczynę uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę bez 
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wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52§1, pkt. 1 KP), a w przypadku 
nauczycieli dodatkowo art. 76 ustawy- Karta Nauczyciela, uznaje                  
się w szczególności: 
a) Wykonywanie pracy lub świadczenie usług bez zezwolenia dyrektora 

szkoły na rzecz podmiotów względem niego konkurencyjnych lub też 
prowadzeni samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie              
(w sposób zasadniczy związanej z kierunkiem kształcenia) , 

b) Kradzież, bezprawne użycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
mienia szkoły lub mienia znajdującego się w jej użytkowaniu bądź 
popełnienie innego rodzaju przestępstwa przeciwko mieniu,  

c) Niesubordynacja, w szczególności odmowa wykonania pracy,  
d) Niewłaściwy stosunek do przełożonego lub współpracowników, 
e) Naruszenie obowiązków tajemnicy służbowej,  
f) Załatwianie spraw prywatnych w godzinach pracy lub wykorzystanie  

w tym celu służbowych środków łączności albo innego mienia szkoły,  
g) Złe lub niedbałe wykonywanie pracy, w szczególności marnotrawstwo  

powierzonych materiałów, oraz wykonywanie prac nie związanych                      
z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy , 

h) Stawianie się do pracy w stanie po spożycie alkoholu lub środków 
odurzających albo spożywanie alkoholu lub środków odurzających                
w pracy-szkole, 

i) Fałszowanie dokumentacji związanych z wykonywaną pracą,  
j) Zakłócanie spokoju  w miejscu pracy.  

2. W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi lub 
wystąpienia okoliczności łagodzących stosuje się kary za naruszenie 
porządku    i dyscypliny pracy zgodnie z art. 108-113 KP i art. 75 Karty 
Nauczyciela. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy stosuje się:  
a) Karę upomnienia, 
b) Karę nagany, 
c) Karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i  za każdy  

dzień nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika, nie może być 
wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika.  

3. Pracownik ocenia stopień naruszenia obowiązków pracowniczych oraz 
orzeka o rodzaju wymierzonej kary. Powiadamia on na piśmie pracownika 
o ukaraniu. Jeżeli pracownik uzna ukaranie za nieuzasadnione, może                    
w terminie 7 dni wnieść do dyrektora szkoły sprzeciw.  Jeżeli dyrektor                    
w ciągu 14 dni nie odrzuci sprzeciwu pracownika, jest to równoznaczne               
z jego uwzględnieniem. Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu 
pracownika dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii związku 
zawodowego, który reprezentuje interesy pracownika. Pracownik, którego 
sprzeciw został odrzucony, może w terminie 14 dni odwołać się do sądu  
pracy o uchylenie kary. Po roku nienagannej pracy, karę uważa się                         
za niebyłą. 
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ROZDZIAŁ IX  
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 

§ 32 
1. Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów                          
o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Każdego nowo przyjętego pracownika obowiązuje szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 

§ 33 
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładzie pracy. 
2.   Dyrektor szkoły jest obowiązany  chronić zdrowie i życie pracowników 

poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności 
pracodawca jest obowiązany: 

1)  zapoznać pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  
pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,  

2) prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie  
bezpieczeństwa             i higieny pracy, 

3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne  
     warunki pracy, 
4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie wstępne                            
     i okresowe, zaopatrzyć określone grupy pracowników w odzież i obuwie  
     robocze, środki       higieny osobistej (jeżeli odzież własna pracownika  
     może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na  
     wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny  
      pracy), 
5) egzekwować  przestrzeganie przez pracowników przepisów, zasad    
     bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) zapewniać w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa                         

i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie 
oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 

7) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń 
wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,  

8) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.  
9) Zgodnie z Art. 2091 § 1 Kodeksu Pracy. Pracodawca jest zobowiązany: 

1) Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy                       
w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników,  
2) Wyznaczyć pracowników do: 

a) Udzielania pierwszej pomocy, 
b) Wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów               

i ewakuacji pracowników. 
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§ 34 

1. Pracodawca ustala zagrożenie występujące na stanowisku pracy zapisuje je 
na karcie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.  

2. Przełożony obowiązany jest zapoznać pracownika z kartą oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy, co wymaga potwierdzenia przez  
pracownika odpowiednim pisemnym oświadczeniem.  

 
 

§ 35 
Pracownik jest zobowiązany: 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym 
zakresie poleceń  i wskazówek przełożonych,  

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek             
i ład w miejscu pracy, 

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie 
z ich przeznaczeniem, 

5) niezwłocznie poinformować przełożonego o zauważonym w szkole 
wypadku albo zagrożeniu  życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 
współpracowników,  a także inne osoby znajdujące się w rejonie 
zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,  

6) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
 

§ 36 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału mają 
odpowiedni zastosowanie przepisy Działu X Kodeksu pracy.  
 
 
 

ROZDZIAŁ X  
 

OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH  
 
 

§ 37 
1. Nie wolno zatrudniać kobiet (a w szczególności kobiet w ciąży) przy pracach              

i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac 
wzbronionych kobietom oraz w warunkach określonych przepisami Kodeksu 
pracy. 

2. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze 
nocnej. Nie można bez ich zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 
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Nauczycielce będącej w ciąży nie wolno bez jej zgody przydzielić godzin 
ponadwymiarowych (art. 35, ust. 4 KN). 

3. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo jako:  
a) Nauczyciel – do jednej godzinnej przerwy wliczanej do czasu pracy (czas 

pracy wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie) art. 69 ust. 2 Karty 
Nauczyciela, 

b) Pracownik niepedagogiczny – 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. Przerwy na 
karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielone łącznie.  

Obecnie w tutejszej szkole na zatrudnia się młodocianych, a w szczególności 
młodocianych którzy nie ukończyli 16 lat. W przypadku konieczności 
zatrudnienia młodocianych stosowane będą przepisy zawarte w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z  dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 278 z późn. zm.)                 
i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 4 sierpnia 2004 r.  
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) . 
 
 

ROZDZIAŁ XI  
 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I DODATKI  
 

§ 38 
1. Za szczególne osiągnięcia w pracy, wzorowe wypełnianie obowiązków oraz 

przejawianie inicjatywy mogą pracownikom być przyznawane nagrody,  
wyróżnienia i dodatki. 

2. Podstawą do udzielania nagród, wyróżnień i dodatków oraz awansów dla 
pracowników jest pisemny wniosek bezpośrednio przełożonego 
uwzględniający: 

a) osobisty udział pracownika w osiągnięciach szkoły,  
b) nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków,  
c) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
d) branie udziału w pracach na rzecz szkoły.  

3. Nagrody, wyróżnienia, dodatki i awanse przyznaje dyrektor. 
4. Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielane w następujących formach:  

a) nagrody pieniężne, 
b) dyplomu uznania. 

5. Zasady przyznawania nagród dyrektora oraz dodatków określone są na 
podstawie załączników do regulaminu.  

6. Fakt przyznania nagrody, wyróżnienia, dodatku zostaje odnotow any w aktach 
osobowych pracownika. 
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