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Na podstawie art. 104/2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( DZ. U. Nr 24, poz. 

141 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U. Nr 95, poz. 425 z póź. 

zm. ), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z póź. zm.) ustala się 

co następuje: 
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I. PRZEPISY WSTĘPNE  

§ 1  

Regulamin ustala organizację i porządek w pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy 

i pracowników w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

§2 

1. Pracodawcą jest Gmina Józefów nad Wisłą jako organ prowadzący szkołę. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) pracodawcy (zakładzie pracy) - należy przez to rozumieć Szkole Podstawowej im. 

Powstańców Styczniowych w Chruślinie jako pełnomocnika Gminy Józefów nad Wisłą i 

dyrektora zakładu pracy, 

2) pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie, na podstawie stosunku pracy. 
§3 

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Chruślinie bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. 

§4 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem, 

potwierdzając ten fakt złożeniem odpowiedniego oświadczenia, które jest przechowywane w jego 

aktach pracowniczych. 

 

II PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

§5 

1. Pracodawca jest zobowiązany: 

1) Zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy, 

2) Zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, 

odpowiedzialności i uprawnień i sposobem wykonywania pracy, 

3) Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie 

przez pracowników wysokiej wydajności i jakości pracy, przy wykorzystaniu ich kwalifikacji, 

4) Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 

5) Umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

6) Zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalno-bytowe i kulturalne potrzeby 

pracowników, 

7) Kierować pracowników na lekarskie badania profilaktyczne,  

8) Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

9) Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 

10) Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe 

pracowników. 

11) Równo traktować pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 

narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, 

sposób i wymiar zatrudnienia, w zakresie: 

a) Nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 

b) Warunków pracy, 
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c) Dostępu do szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych 

12) Informować pracowników, na piśmie, o jego warunkach zatrudnienia. Wzór informacji o 

warunkach zatrudnienia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu pracy. 

13) zaspakajać w miarę posiadanych środków, potrzebne zaopatrzenie w środki dydaktyczne i 

wydawnictwa metodyczne (dotyczy nauczycieli). 

§6 

2. Pracodawca ma prawo: 

1) wymagać i egzekwować od pracowników ich obowiązki określone w przepisach prawa pracy, 

a w szczególności wymienione w § 6 

2) nagradzać i wyróżniać pracowników, w zależności od osiągniętych przez nich wyników 

pracy,stosować wobec pracowników odpowiedzialność porządkową i materialną, na zasadach 

określonych w Kodeksie pracy. 

 
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

 rzetelnie i efektywnie wykonywad pracę; 

 stosowad się do poleceo przełożonych, jeżeli nie one sprzeczne z przepisami prawa lub 

umowa o pracę; 

 przestrzegad ustalonego czasu pracy; 

 przestrzegad regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku; 

 przestrzegad przepisów i zasad bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

 podnosid kwalifikacje zawodowe oraz doskonalid umiejętności pracy; dbad o dobro 

zakładu pracy i jego mienie; 

 zachowad w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazid pracodawcę, 

uczniów i rodziców na szkodę; 

 zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących zakładu pracy i pracowników 

w szczególności zachowanie w tajemnicy wszystkich danych osobowych, do których 

pracownik miał dostęp w związku z zatrudnieniem - także po ustaniu zatrudnienia 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie praw danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm. ) 

 przestrzegad w zakładzie zasad współżycia społecznego; 

 dbad o czystośd i porządek wokół własnego stanowiska pracy; 

 należycie zabezpieczyd, po zakooczeniu pracy narzędzia, urządzenia i pomieszczenia 

pracy, wyłączyd odbiorniki prądu, odnosid klucze do miejsc wyznaczonych; 

 zawiadomid przełożonego o zmianie miejsca zamieszkania, uzyskanych kwalifikacjach, 

postępach w nauce własnej (studia); 

 w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, kierowad się 

dobrem uczniów, troska o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej ucznia
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III PORZĄDEK I DYSCYPLINA PRACY  

§7 

1. Pracownik jest obowiązany potwierdzić swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy 

obecności. Potwierdzeniem wykonania pracy przez nauczycieli jest odpowiedni wpis w 

dzienniku zajęć. 

2. Pracownik obowiązany jest wydane mu przez szkołę dokumenty niezbędne do wykonania 

pracy i obowiązków służbowych posiadać przy sobie w czasie pracy, chronić je przed utratą i 

zniszczeniem, po rozwiązaniu stosunku pracy zwrócić je niezwłocznie szkole. 

3. Pracownik może przebywać na terenie SP w Chruślinie tylko w czasie pracy, a po jej 

zakończeniu tylko za zgoda pracodawcy. 

4. W czasie nieobecności pracownika pracodawca lub inna osoba przez niego upoważniona, decyduje 

komu ma być powierzone zastępstwo, o ile nie zostało to określone w inny sposób. 

§ 8  

Pracownicy zobowiązani są do właściwego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, 

materiałów, narzędzi, urządzeń, sprzętu, środków dydaktycznych. 

§ 9  

1 .Zabrania się pracownikom: 

1) Opuszczania stanowiska pracy, w czasie godzin pracy, bez zgody przełożonego 

2) Wynoszenie, bez zgody pracodawcy, sprzętu, urządzeń i dokumentów. 

3) Spożywania alkoholu w miejscu pracy 

4) Wstępu i przebywania w miejscu pracy w stanie nietrzeźwym 

5) Samowolnego demontowania części urządzeń, środków dydaktycznych i narzędzi oraz ich 

naprawy bez specjalnego upoważnienia 

6) Samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn i aparatów będących w ruchu pod 

napięciem elektrycznym. 

2. Służbo we lub prywatne opuszczenie budynku miejsca pracy należy odnotować w zeszycie 

wyjść. 

§10  

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu. 

§11 

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest zobowiązany 

rozliczyć się z zakładem pracy. 

§12 

1. Opuszczenie w całości lub w części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę 

usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności: 

1) wypadek lub choroba powodujące niezdolność pracownika do pracy, 

2) izolacja pracownika z powodu choroby zakaźnej, 

3) wypadek lub choroba członka rodziny pracownika, wymagające sprawowania przez 
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pracownika osobistej opieki, 

4) nadzwyczajne okoliczności umożliwiające terminowe przybycie do pracy,

IV. WYMIAR I CZAS PRACY 

§13 

1. Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o: 

1) Czasie pracy - należy przez to rozumieć długość czasu, liczbę jego jednostek, w ramach 

których pracownik ma pozostawać do dyspozycji pracodawcy, 

2) Normie czasu pracy - należy przez to rozumieć ilość jednostek czasu pracy w ujęciu 

dobowym i tygodniowym 

3) Systemie czasu pracy - należy przez to rozumieć ogólne zasady wykorzystania czasu 

pracy pracownika przez pracodawcę, określone w Kodeksie pracy lub przepisach 

szczególnych 

4) Rozkładzie czasu ( harmonogramie) pracy - należy przez to zrozumieć sposób realizacji 

norm czasu pracy w przeciętnym systemie czasu pracy 

5) Normie dobowej - należy przez to rozumieć liczbę godzin przypadającą do 

przepracowania przez pracownika w ciągu dnia, w przyjętym systemie czasu pracy, 

6) Normie tygodniowej - należy przez to rozumieć przeciętnie 40 godzin do przepracowania 

przez pracownika w ciągu dnia, w przeciętnym okresie rozliczeniowym, 

7) Okresie rozliczeniowym - należy przez to rozumieć wyłącznie przyjęty przez pracodawcę 

kalendarzowy okres czasu dla rozliczenia czasu pracy pracownika 

8) Dobie- należy przez to rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której 

pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy, przy 

czym definicja ta przyjęta zostaje do stwierdzenia, czy zrealizowano w stosunku do 

pracownika prawo do odpoczynku dobowego. 

§14 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie 

obowiązków służbowych. 

§15 

1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się 

podstawowy system czasu pracy, w którym czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 8 

godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

2. Czas pracy nauczycieli ustala się wg norm zawartych w Karcie Nauczyciela i 

stosownych przepisach wykonawczych. 

3. Pracodawca, po zawiadomieniu jednostki nadrzędnej, może podjąć decyzję o odpracowaniu, 

w sobotę, dnia roboczego przypadającego w piątek lub w poniedziałek między dniami 

ustawowo wolnymi od pracy lub na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

4. Czas pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy określa 

indywidualna umowa o pracę. 

§16 

Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
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a) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych pracują w godzinach od 7
00

 

do 15
00

 

b) kierownictwo szkoły ustala szczegółowy tygodniowy harmonogram czasu pracy 

pracowników obsługi, a także nauczycieli (podział godzin, harmonogram dyżurów 

nauczycieli). 

§17 

Pracownicy, których dobowy wymiar pracy wynosi co najmniej 6 godzin mogą korzystać z 15 

minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy, czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy 

śniadaniowej ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikami. 

§18 

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy' godziną 22
00

 - 6
00

, za każdą godzinę przepracowaną w porze 

nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu. 

§19 

Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę 

i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6
00

 w tym dniu.  a godziną 6
00 

 następnego 
dnia.. 

§20 

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innych miejscowościach niż 

określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę w godzinach 

nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach 

nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany. 

V. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY 

§21 

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się 

biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia 

normalnego toku pracy. 

2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu zawiadamia się nie 

później niż miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia. 

3. Pracownik może uzyskać urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby 

upoważnionej) na wniosku urlopowym załącznik nr 1 do regulaminu.. 

4. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, pracodawca jest zobowiązany udzielić 

pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie przez niego wyznaczonym nie więcej niż 

4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

5. Część urlopu niewykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych albo 

przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest 
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zobowiązany udzielić w terminie późniejszym. 

6. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić 

najpóźniej do końca III kwartału następnego roku. 

7. W okresie wypowiedzenia stosunku pracy (bez względu, która strona złoży wypowiedzenie) 

pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeśli 

pracodawca w tym okresie mu udzieli. 

8. Nauczycielowi szkoły feryjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii 

letnich i zimowych. 

9. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym 

czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie 

przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 

urlopu. Wynagrodzenie za urlop dla nauczycieli oblicza się zgodnie z ustawą - Karta 

Nauczyciela. 

§22 

Pracownikowi na jego wniosek pisemny może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania 

pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami. 

§ 2 3  

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi: 

1. W celu sprawowania opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy); 

2. Dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora; 

3. Podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy; 

4. Na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie 

konsularnym za granicą; 

5. Na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika 

obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika; 

§ 2 4  

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić 

pracownika od pracy: 

1. W celu wykonywania zadań lub czynności: 

a) ławnika w sądzie; 

b) członka komisji pojednawczej; 

c) obowiązku świadczeń osobistych; 

2. W celu: 

a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony; 

b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 

sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu 

pracy, NIK w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym; 

c) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań 

lekarskich, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy 

d) oddanie krwi albo przeprowadzenia badań zleconych przez stację krwiodawstwa; 
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e) uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej jeżeli pracownik jest jej członkiem; 

3. W celu wystąpienia w charakterze: 

a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, kamym przygotowawczym, sądowym; 

b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą; 

§ 2 5  

1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw 

osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia 

udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia. 

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.l, pracownikowi przysługuję 

wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowanie nie jest pracą w 

godzinach nadliczbowych. 

§ 2 6  

 
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący: 

• 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka lub zgonu i pogrzebu 

małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. 

• 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu siostry, brata, 

teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu 

pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

§ 2 7  

Pracownicy (również pracownikowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku 14 lat 

przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

§28 

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

§ 2 9  

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakładzie pracy. 

2. Pracodawca, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest zobowiązany: 

1) Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

2) Zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP, wydawać 

polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie kontrolować ich wykonanie, 

3) Reagować na potrzeby w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony 

zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania 

pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, 

4) Zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom 
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zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy, 

stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, 

5) Uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko 

piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań 

profilaktycznych, 

6) Zapoznać pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 

przeciwpożarowej, 

7) Kierować pracowników n profilaktyczne badania lekarskie, 

8) Zapewnić wykonanie nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad 

warunkami pracy, 

9) Zapewniać wykonanie zaleceń społecznych inspektora pracy, 

10) Przekazywać pracownikom informacje o: 

a) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych 

stanowiskach pracy i przy podejmowanych pracach, w tym o zasadach postępowania w 

przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 

b) pracownikach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania czynności w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 

§ 3 0  

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom 

okresowym; 

2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza 

własnoręcznym podpisem; 

3. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

czynników występujących w środowisku pracy wg załącznika nr 2 do regulaminu. 

4. Pranie, konserwację naprawy dokonuje pracownik; 

5. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi 

przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez pracodawcę; 

6. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania w danym stanowisku pracy. 

§ 3 3  

1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i 

stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca 

grozi takim samym niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się 

od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie pracodawcę. 

2. Jeżeli powstrzymywanie się od pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w art.l pracownik 

ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2, pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. 

 

VII. OCHRONA PRACY KOBIET  

§34 

Nie wolno zatrudniać kobiet: 

1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów: 

a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów: 

• jeżeli praca wykonywana jest na stałe - powyżej 15 kg na osobę 

• jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 25 kg na osobę 

b) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylanie, schody) 
• jeśli praca wykonywana jest na stałe - powyżej 10 kg na osobę 

• jeśli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę 

2. Przy pracach, o których mowa w ust. 1, kobiecie w ciąży: 

a) do 6 miesięcy włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary 

nieprzekraczające połowy w/w norm, 

b) po upływie 6 miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, 

przesuwanie, przewożenie ciężarów. 

3. Przy pracach w warunkach narażania na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą być 

przekroczone graniczne wartości ustalonych dla pracowników bezpośrednio narażanych. 

4. W ciąży przy pracach w warunkach na działanie pola magnetycznego wysokiej 

częstotliwości, prace w narażeniu na promieniowanie jonizujące w warunkach których 

istnieje możliwość działania na kobietę dawek większych od 0,3 dopuszczalnej dawki 

ustalonej dla pracowników narażonych bezpośrednio. 

§35 

Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy. 

Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w § 38 ust. 

1. 

§36  

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 

2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 

3. Kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku do 4 lat wolno bez jej zgody zatrudniać w 

godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce 

pracy.
Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży: 

a) zatrudnionej przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 

b) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan 

zdrowia nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy; stan taki winien być 
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stwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

§ 3 8  

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 

wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 

dwóch przerw po 45 minut każda. 

2. Pracownicy zatrudnionej przez okres krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy nie na 

karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej 

jedna przerwa na karmienie. 

VIII. OCHRONA CZASU PRACY NAUCZYCIELI ORAZ UCZNIÓW 
§ 3 9  

Nauczyciele nie mogą być zwalniani z pracy w godzinach przeznaczonych na naukę lub inne zajęcia 

przewidziane w planie pracy szkoły (placówki) poza wypadkami określonymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami o dyscyplinie pracy i absencji chorobowej oraz innych przepisach z tego 

zakresu. Postanowienia Min. Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy i 

usprawiedliwienia nieobecności, odpowiednie zastosowanie dla nauczycieli. 

§ 4 0  

Dyrektor szkoły sprawuje służbowy nadzór administracyjny i pedagogiczny nad pracą nauczycieli w 

celu zapewnienia pełnej realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych wynikających z ustalonego 

planu zajęć. 

§ 4 1  

Obowiązek przestrzegania godzin dotyczy wszystkich planowanych zajęć w szkole i obejmuje 

zarówno zajęcia wynikające z obowiązkowego wymiaru jak i obejmuje zajęcia w godzinach 

ponadwymiarowych oraz czynności dodatkowe wynikające z planu dydaktyczno

- wychowawczego. Dyrektor szkoły powinien równomiernie po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej obciążyć nauczycieli dodatkowymi zajęciami dydaktyczno - wychowawczymi, a także 

organizacyjnymi. 

§ 4 2  

W czasie przeznaczonym na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy szkoły, należy 

zrezygnować z: 

 organizowania konferencji, narad i odpraw z udziałem nauczycieli z wyjątkiem konferencji 

teoretyczno - pedagogicznych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

organizowanych przez Kuratora Oświaty, 

 udzielania urlopów lub zwolnień od pracy nauczycielom na zjazdy, konferencje lub inne 

imprezy organizowane przez instytucje o ile obowiązek zwolnienia nie wynika z przepisów 

powołanych w par. poprzednim, 

 obciążenia nauczycieli pracą niezwiązaną z bezpośrednim procesem dydaktycznym i 

wychowawczym oraz koniecznymi potrzebami szkoły, 
§ 4 3  

1. W godzinach przeznaczonych na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie nie należy: 
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 organizować posiedzeń rady pedagogicznej i innych zebrań nauczycielskich 

 organizować imprez artystycznych i uroczystości z udziałem uczniów i nauczycieli z 

wyjątkiem imprez związanych z uroczystościami państwowymi i szkolnymi przez MEN. 

 organizować prac społeczno - użytecznych, udziału uczniów w przedstawieniach 

teatralnych i innych imprezach, jeżeli zajęcia te nie są związane z realizacją programu 

nauczania i wychowania, 

 urządzać zbiórek i zebrań przez organizacje młodzieżowe i inne organizacje społeczne 

działające na terenie szkoły, 

 organizować wycieczek nie ujętych na rocznym planie pracy szkoły. 

2. Udział uczniów w czasie przeznaczonym na naukę w naradach, odprawach, kursach i 

szkoleniach prowadzonych przez różne organizacje i instytucje jest dopuszczalny tylko w 

uzasadnionych przypadkach, wyjątkowo za uprzednią zgodą dyrektora szkoły. 

§ 4 4  

Zawieszenie zajęć szkolnych lub oderwanie uczniów od zajęć szkolnych może nastąpić jedynie w 

przypadkach określonych w przepisach na podstawie decyzji wydanej przez Kuratora Oświaty.

Udział nauczycieli w różnych formach kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz zasady udzielania 

dla tych celów zwolnień i urlopów określa Zarz. MEN z dnia 28 lipca 1989r. w sprawie zasad 

udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się dla celów naukowych oraz ulg i świadczeń 

związanych z tym kształceniem. 

IX. WYPŁATA WYNAGRODZENIA  
§ 4 6  

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji 

wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy. 

§ 4 7  

W zakładzie stosuje się czasową formę wynagradzania. 

§ 4 8  

1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar pracy nie może być niższe od 

najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się; 
• wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, 

• dodatkowego wynagradzania za pracę w porze nocnej. 

§ 4 9  

Szczegółowe przepisy wynagradzania, przyznania dodatków i premii określa zakładowy regulamin 

wynagradzania oraz stosowne zarządzenie MEN. 

§ 5 0  

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym oraz premią 

motywacyjną płatne jest, co miesiąc z dołu w dniu 2 5 - 3 1  każdego miesiąca, jeżeli te 

dni są dniami wolnymi od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim (dotyczy 

administracji i obsługi). 
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2. Wynagrodzenie nauczycieli płatne jest, co miesiąc z góry w dniu 1 każdego miesiąca. 

3. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji 

płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie 

składniki wynagrodzenia. 

 

§ 5 1  

 

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika, albo osoby przez 

niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście 

odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złoży pisemnego 

sprzeciwu, co do dokonywania wypłaty do rąk współmałżonka. 

2. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek 

oszczędnościowo - rozliczeniowy. 

3. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później 

niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

§ 5 2  

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu: 

• zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 

• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych 

niż świadczeń alimentacyjne, 
• kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy, 

• inne należność, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę na piśmie, 

• inne zobowiązania pracownika, na potrącenie których pracownik pisemnie wyraził 

zgodę. 

•  

X. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

§ 5 3  

1. Za podejmowanie inicjatyw w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w 

pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia: 

• gratyfikacj a pieniężna (nagroda) 

• pochwała pisemna (dyplom uznania) 

2. Decyzje o przyznawaniu wyróżnienia wręcza się pracownikowi, a odpis włącza się do 

jego akt osobowych. 

XI. DYSCYPLINA PRACY 

§ 5 4  

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, 

usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności: 
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• wypadek lub choroba powodująca niezdolność pracownika do pracy lub izolacja 

z powodu choroby zakaźnej 

• wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca opieki osobistej pracownika, 

• okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad 

dzieckiem do lat 8,

• nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy, 

• konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin 

od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiały 

odpoczynek nocny. 

§ 5 5  

1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik 

powinien uprzedzić swojego pracodawcę, 

2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do 

pracy, 

3. W razie nieobecności pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie 

nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie 

później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem 

poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. 

4. W razie nieobecności w pracy w związku z: 

• niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z 

powodu choroby zakaźnej, 

• choroba członka rodziny pracownika wymagająca sprawowania przez 

pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić 

nieobecność, dołączając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w 

dniu przystąpienia do pracy. 

§ 5 6  

1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do 

pracodawcy, 

2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie 

podać przyczynę nieobecności w piśmie. 

§ 5 7  

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego regulaminu pracy, 

przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności: 

1. Spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia, 

2. Stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu, 

3. Spożywa alkohol w czasie pracy, 

4. Wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonego wskazówkami, 

5. Wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników, 

6. Nie przestrzega tajemnicy służbowej mogą być stosowane kary: 

a) kara upomnienia, 

b) kara nagany, 
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§ 5 8  

1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni 

od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. 

2. Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie 1 roku 

nienagannej pracy w zakładzie. 

3. Dyrektor, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po 

ukaraniu, może w terminie wcześniejszym z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą. 

§ 5 9  

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych opuszczanie 

pracy bez usprawiedliwienia, wstawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania 

alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana kara pieniężna. 

§ 6 0  

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie 

może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężnej nie mogą 

przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia. 

§ 6 1  

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o 

naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się do 

tego naruszenia. 

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 

§ 6 2  

1. Kary stosuje dyrektor i zawiadamiania o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa 

się do akt osobowych pracownika. 

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w 

ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Odrzucenie sprzeciwu 

w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnianiem sprzeciwu. 

3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z 

akt osobowych pracownika. 

XII. PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 6 3  

W razie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony pracownik przez dyrektora. 

§ 6 4  

Dyrektor przyjmuje pracowników w sprawach skarg, wniosków i zażaleń codziennie. 

§ 6 5  

1. Każdy pracownik podlega zaznajomieniu z niniejszym regulaminem. 
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Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem, podpisane przez niego, zostaje 

dołączone do jego akt osobowych. 

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

3. Na prośbę pracownika, pracodawca udostępnia, do wglądu, regulamin pracy. 

§66 

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie są dokonywane pisemnie, w trybie przyjętym dla jego 

zatwierdzenia. 

§ 6 7  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Pracy oraz Ustawy - Karty Nauczyciela. 

§68 
Regulamin wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od podania go i podania do wiadomości 

pracowników przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

 

 

 

Pracownicy szkoły: Dyrektor szkoły: 
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Załącznik nr 1  

 

 

 

......................................................................                                 ..................................................... 

                (imię i nazwisko)                                                                                       (stanowisko) 

 

 
WNIOSEK URLOPOWY 

 

Proszę o udzielenie: 
W okresie: 

(od - do) 
Liczba 

dni: 
Liczba 
godzin: 

l 
Uwagi: 

1.  Urlopu wypoczynkowego 
    

2.  Urlopu na żądanie zgodnie 

z art. 167
2
 KP 

    

3. Urlopu okolicznościowego 
    

4. Urlopu bezpłatnego 
  X  

5. Opieki nad dzieckiem w 

wieku do lat (z art. 188 kp) 

    

 

Uwaga: 

W przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu okolicznościowego bardzo prosiim o 

dołąaaue do niniejszego wniosku kopii dokumentów mających wpływ na powstanie prawa 

do takiego urlopu (odpisu aktu urodzenia dziecka, aktu małżeństwa np i W przeciwnym 

razie wniosek o udzielenie takiego urlopu z przyczyn formalnych nie będzie mógł być 

rozpatrzony pozytywnie przez Dzid Personalny do momentu dostarczenia niezbędnych 

dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

......................................................................                                 ..................................................... 
                (data i podpis pracownika)                                                         (data i podpis bezpośred. przełożonego) 
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Załącznik 2  

 

T A B E L A  

Norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 

 

Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia: 

R-odzież i obuwie 

0- środki ochrony indywidualnej 

Przewidywalny okres 

używalności 

1. Konserwator R- fartuch lub ubranie drelichowe 

0- rękawice ochronne drelichowe 0- 

okulary ochronne 0- obuwie robocze 

12 m-cy (do kwoty 150zł) 

d. z. d. z. 

12 m-cy ( do kwoty lOOzł) 

2. Nauczyciel kultury fizycznej R- dres 36 m-cy (do kwoty 250zł) 

3. Sprzątaczka R- fartuch stilonowy 

R- trzewiki profilaktyczne tekstylne 

0- pas bezpieczeństwa do mycia 

szyb, wg potrzeb 

0- rękawice gumowe wg potrzeb 

18 

12 m-cy (do kwoty 50zł) wg 

instrukcji 

d.z. 

4. Woźny R- fartuch roboczy 0- obuwie 

profilaktyczne 

18 m-cy 

12 m-cy (do kwoty 50zł) 

5. Pracownicy kasy, sekretariatu, 

kadr, księgowości 

Strój reprezentacyjny 12 m- cy (do kwoty 200zł) 
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Załącznik 3  
 

Chruślina, dnia ........................................... 

 

.............................................................  

      (imię i nazwisko pracownika) 

 

............................................................ 

                       (stanowisko) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU PRACY 

 

 

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Pracy obowiązującym w 

Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Chruślinie. 

 

 Oświadczam, że znane mi jest miejsce publikacji Regulaminu Pracy i że zostałem pouczony o 

uprawnieniu do systematycznego zapoznawania się z jego treścią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................... 

            (podpis pracownika) 
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Załącznik 4 
Chruślina, dnia ....................................

 

 

.................................................
(imię i nazwisko pracownika) 

.............................................. 
                 (stanowisko)
 

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA 

Na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy, informuję o następujących warunkach zatrudnienia i 

przysługujących Pan/i uprawnieniach pracowniczych : 

1. Czas pracy nie może przekraczać, przeciętnie, 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin, w 5-

cio dniowym tygodniu pracy 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje w okresach miesięcznych, najpóźniej w ostatnim dniu 

roboczym miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, do ręki pracownika lub na wskazany 

przez niego rachunek bankowy. 

3. Wymiar urlopu wypoczynkowego za pełny rok kalendarzowy wynosi 20 dni lub 26 dni 

roboczych. 

4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi: 

1) 2 tygodnie - do 6 miesięcy pracy, 

2) 1 miesiąc - po przepracowaniu 6 miesięcy, 

3) 3 miesiące po przepracowaniu 3 lat w Szkole Podstawowej w Chruślinie. 

5. Porę nocną oraz przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w 

pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa regulamin pracy. 

 

 

 

 

 

......................................................                                               .................................................. 
/data i podpis pracownika/                                                                   /podpis pracodawcy/ 


