
REGULAMIN PRACY

ZESPOŁU SZKOŁ NR 33 SPECJALNYCH
DLA DZIECII MŁODZIEŻY PRZEWLEKLE CHOREJ

W BYDGOSZCZY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy otaz związane z tym prawa

i obowiązki pracodawcy i pracowników. Orgartizację zajęó dydaktyczno - wychowawczo -

opiekuńczych określa Statut Szkoły.

§2

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników (nauczycieli i pracowników nie będących

nauczycielaml) bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, jak również zajmowane stanowisko

oraz podstawę nawiązania stosunku pracy.

§3
Podstawę prawną ustalania Regulaminu Pracy stanowią przepisy:

1. Ustawa z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998 r. Nr 21 poz.

94, zpóźn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 wrzęśnia 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z

późn. zm.).

3. Ustawa z dnia26 stycznia 1982 t. Kańa Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.IJ.2014 poz. I9I).

4. Ustawa z dniaZ3 maja I99I r. o Związkach Zawodowych (Dz. U.2014 poz, 167),

5. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 2 1 listopada 2008 r. (Dz. IJ . 2014, poz. 1202

zpoź.zm.).

6. Ustawa z dnta 27 czerwca 1997 r. o Słuźbie medycyny pracy (Dz. IJ. 2004r. Nr 125, poz,

I3l7 zpoź. zm.).

§4
1. Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek w Zespole

Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.



z siedzibą administracyjnąprzy ul. Skłodowskiej - Curie 4, zwarlym dalej szkołą, w którego

skład wchodzą:

1) Przedszkole Nr 81;

2) Szkoła Podstawowa Nr 52;

3) Gimnazjum Nr 42;

4) Liceum Ogólnokształcące Nr XIX;

5 ) Zespół pozalekcyj ny ch za1 ęć wychowaw czy ch.

2. Regulamin Pracy określa plawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§5
Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu Pracy kazdego przyjmowanego do pracy pracownika

ptzed rozpoczęciem przęz niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu swoim

podpisem w treści umowy o pracę.

R.OZDZIAŁII

ORGA|{IZACJA I PORZĄDEK PRACY

§6
Zespół Szkół Nr 33 jest jednostką budzetową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd

Woj ewództwa Kuj awsko - Pomorskiego.

§7
Organizację pracy oraz zadania i obowiązki wszystkich pracowników szkoły określa Statut

Zespołu Szkół Nr 33.

§8
Strukturę zatrudnienia określa arkusz orgarizacyjny zespołu zatwietdzony na każdy nowy rok

szkolny przez organ prowadzący i przedstawiany organizacjom związkowym do wglądu na ich

wniosek.

ROZDZIAŁ III

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZ|<I PRACOWNIKA

§9
Pracownikom szkoły przysługują w szczegolności uprawnienia do:

1. zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi

kwalifikacjami; j2 t^ -,r'
ffe,*
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terminowego otrzymywania wynagrodzenia za ptacę;

wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pfacy w dni robocze

orazpodczas urlopów;

jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania

obowiązków zawodowych;

wykonl.waniapracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP;

tworzenia i przystępowania do or garizacj i reprezentuj ących pracowników.

4.

5.

6.

§10

Do podstawowych obowiązków pracownika w szczególności należy:

1. sumienne i staranne wykonlłvanie pracy;

2. przestrzeganie ustalonego czasu pracy;

3. przestrzeganie Regulaminu Pracy, innych

w szkole i ustalonego w niej porządku;

regulaminów obowiązujących

4" ptzestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów, zasad bezpieczenstwa i higieny

pr acy, przepisów sanitarno - epidemiolo gicznych or az pt zeciwpozarowych ;

5. dbanie o dobro zakładupracy, ochrona jego mienia;

6. współpraca z pracodawcąiptzełożonym w realizowaniu obowiązkow służbowych;

7. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazic pracodawcę

na szkodę;

8. przestrzegartie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

9. przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników oraz przestrzeganie zasad

współżycia społecznego;

10. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzęz uczestnictwo w kursach

i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oruz poprzez samokształcenie

zawodowe;

1 1. dbanie o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy, należlĄe zńezpieczenie

po zakończonej pracy stanowiska pracy i pomieszczenia, w którym się ona odbywała;

12. powiadomienie zakładu pracy o fakcie uzyskania zwolnienia lekarskiego oraz o jego

długości;

13" prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie zWmaganiami określonymi w przepisach;
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14. niezwŁoczne za,wiadomienie przełożonego o zauwazonym w szkole wypadku albo

zagr o żentu ży cia lub zdr owia ludzki e go ;

15. ostrzeżęnie współpracowników i uczniów o grożącym im niebezpieczeństwie i podjęcie

akcji ratowniczej.

§11

Pracownikowi zabrania się:

1. opuszczania stanowiskapracy w czasie pracy bez zgody przełożonego;

2. użlłvania wządzeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem zleconych

obowiązków i czynności;

3. użlłvanie dostępnego wyposażenia w sposób niezgodny zprzeznaczeniem;

4. samowolnego demontowania części urządzeń oTaz ich naprawy bęz specjalnego

upoważnienia i stosownych kwalifikacj i;

5. palenia tltoniu, spożywania alkoholu, zazywania narkotyków i innych środków

odvzalących w miejscu pracy oraz przebywania w miejscu pracy pod wpływem w/w

użl,wek;

6. wynoszenia dzienników z terenu szkoły bez zgody przełożonych-

§12

W przypadku stwierdzenia, że pracownik przybył do pracy w stanie wskazującym

na spozycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków (atakże innych substancji odurzających),bądź

spoźywał alkohol llń zńywał narkotyki (lub inne substancje odurzające) w miejscu pracy,

przełożony pracownika nie dopuszcza go do pracy.

§13
podstawą do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu do pracy z konsekwencjami wynikającymi

z Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy jest stwierdzenie przez osoby pełniące nadzór nad

pracownikami, że z zachowania pracownika, jego wyglądu, zapachu wynika, że jest w stanie

wskazującym na spozycie alkoholu. Okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji powinny być

podane pracownikowi do wiadomościi sporządzone w formie protokołu,

Na żądanie pracownika należy zapevr,nic przeprowadzenie badania stanutrzeŻwoŚci"

ŁM



§14

Badania do ustalenia zawartości alkoholu w organizmte mogą byó przeprowadzone na żądanie

pracownika i obejmują:

1. badanie wydychanego powietrza,

2. badanie krwi,

3. badanie moczu.

§15

1. Badanie stanu trzeźwości pracownika na podstawie wydychanego powietrza przeprowadza

funkcj onariusz Policj i.

2. Pracownik może zużądać przeprowadzeniabadarlia w obecności osoby trzeciej. Z przebiegu

badania sporządza się protokół, w którym opisuje się objawy i okoliczności uzasadniające

przeprowa dzenię badania.

3. Badania krwi i moczu na za-warlość alkoholu przeprowadza się we właściwych placówkach

służby zdrowia, zgodnie z odrębnymi przepisami, Koszty związane z badaniami

określonymi na żądanie pracownika ponosi pracodawca. W przypadku dodatniego wyniku

badania, kosztami tymi pracodawca obciĘa pracownika.

§16

1. Z czynności, o których mowa w § 12 i 14 sporządza się protokół podpisywany przez

pracownika, którego badanie dotyczy. Protokół powinien w szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko osoby zgłaszające1 naruszenie obowiązku trzeźwości przez

pracownika;

2) dane osobowe oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia przez pracownika

obowiązku trzeźwości;

3) wskazanie dowodów wskazujących na to, iż pracownik jest w stanie wskazującym

na spożycie alkoholu;

4) rodzaj badań podjętych w cęlu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie;

5) datę sporządzęniaprotokołu orazczytelnypodpis osoby sporządzającej protokół.

2. Protokół należy sporządzió niezwłocznie, a jego odpis doręczyć pracownikowi u którego

stwierdzono obowiązek naruszenia trzeźul ości.
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ROZDZIAŁ IV

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZI<I PRACODAWCY

§17

Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

1. zaznajamiania podejmujących pracę z Regulaminem Pracy, zaktesem ich obowiązkow,

sposobem wykonywania pracy naryznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi

uprawnieniami;

2. organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a takżę

osiąganie przez pracowników - przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji -
wysokiej wydajności i należ5ĄĄ j akości pracy ;

3. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oTaz prowadzenia

systematycznych szkoleń pracowników w zakresiebezpteczeństwa i higieny pracy;

4. terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia;

5. ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6. stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunków

sptzyj aj ących przysto sowaniu się do należl.te go wykonyrvanl a pr acy ;

7. zaspokajania potrzeb pracowników, w miarę posiadanych środków socjalnych;

8. wpływania na ksztahowanie w zakładzie pracy zasad współzycia społecznego;

9. prowadzenia dokumentacji w splawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt

osobowych pracowników w warunkach niegrożących ich uszkodzeniu lub zniszczeniu;

10. niezwłoczfiego wydania pracownikowi, w związku z rczwiązartiem lub wygaśnięciem

stosuŃu praay, świadectwa pracy bez uzalężniania tego od wcześniejszego rozliczania

się pracownika;

11. niezwłocznego powiadomienia Prokuratury i Pństwowej Inspekcji Pracy o każdym

zaistniałym cięzkim i śmiertelnym wypadku pracownika w miejscu pracy lub podczas

jej wykonywania;

12. stosowania obiektyłvnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez

poszczegolnych pracowników;

13. prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobovgych;

14. oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego, stosowania niezbędnych środków

profilaktycznych zmniĄszalących ryzyko, infotmowania pracowników o ryzyku

zawodowym, które wiąże się z wykon}.vvaną pracą oraz zasadach ochrony przed

zagrożeniam|,



15. informowania pracowników o mozliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym

wymiarze czasu pfacy, a pracowllików zatrudnionych na czas określony - o wolnych

miejscach pracy;

16.przeciwdziŃaria dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć,

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polttyczne,

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, vuryznanie, orientację seksualną, a

także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub

niepełnym v"rymiarze czasu pracy.

§18

Pracodawcy przysługuj e w szczególności prawo do:

1. korzystania z wyników wykonlłvanej przez pracowników pracy;

2. wydawania pracownikom wlĘących poleceń dotyczących pracy w zakresie,

w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami

współzycia społecznego ;

3. określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami

umów o pracę i przepisami.

§19

Przęd przystąpieniem do pfacy pracownik powinien:

1. otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rcdza1 pracy i miejsce jej

wykonlrvania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi

wynagrodzenie, a także zaktes jego obowiązków;

2. zapoznaó się z regulaminem pracy i instrŃcjami stanowiskowymi, bhp i p.poż.

obowiązującymi na jego stanowisku pracy;

3. odbyć szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny placy oraz przepisów

przeciv"pożarowych;

4. potwierdzić na piśmie fakt zapoznania z przepisarli otaz zasadami bezpieczeństwa

i higieny pracy obowiązującymi w szkole, a także z udokumentowanym ryzykiem

zawodowym występuj ącym na zaj mowanym stanowisku;

5. otrzymaó nieodpłatnię odzież ochronną i obuwie, jeżeli praca na danym stanowisku

tego wymaga;

6. posiadać aktualne orzęczęnie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy

na danym stanowisku;

7 . podpisać oświadczenie o niekaralności - dotyczy nauczycieli oraz pracowników na

stanowiskach urzędniczych.



R.OZDZIAŁV

OBOWIĄZEKROWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

I PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI

§20

Pracownicy mają równe prawa z tytńl jednakowego wypełniania takich samych obowiązków;

dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu

i wynagrodzeniu.

§21

Niedopuszczalna jest jakakolwiek bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja w zatrudnieniu,

w szczegolności ze wzg\ędu na płec, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowośó, przekonania

polityczne, przynależność zwiEzkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, a także w pełnym lub niepełnym

wmiarzę czasu.

§22
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

1. nawięania i rozwiązania stosunku pracy,

2. warunkówzatrudnienia,

3. awansowania,

4. dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§23

Za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu, uważa się róznicowanie przez

pracodawcę sl,tuacji pracownika ze względu na jedną lub kilka przyczyn U. wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależnośc zwtązkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze wzg|ędu na zatrldnienie na czas

określony, nieokreślony lub w niepełnym v,rymiarue czasu pracy, którego skutkiem jest

w szczególności:

1. odmowa nawiązanialllb rozwtązania stosunku pracy,

2. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków

zatrudnienia albo pominięcia przy awansowaniu lub przyzt^tawaniu innych świadczeń

związanych z pracą)

fumń



3. pominięcie przy typowaniu do udziŃu w szkoleniach podnoszących kwalifikacje

zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§24

W celu przeciwdziŃania mobbingowi pracodawca i pracownicy zobligowani są do przestrzegania

ponizszych zasad:

1. kńdy pracownik szkoły zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy,

Karty Nauczyciela, Regulaminu pracy, Statutu ZS Nr 33 oraz szanowania przekonań

światopoglądowych, religijnych i politycznych innych pracowników, a także

przestrzegania ich praw do prywatności,

pracodawca zobowiązany jest szanować godność osobistą wszystkich pracowników

i uczniów,

w szkole panują zasady kultury pracy każdy pracownik zobowiązany jest

do uprzejmego i życzliwego zachowania się w stosunku do współpracowników,

personelu medycznego, uczniów i ich rodziców oraz prawnych opiekunów,

w szkole zabrania się psychicznego, ftzycznego bądź seksualnego dręczenia

pracowników i uczniów,

zakazuje się używania obraźliwego języka zarówno w stosunku do podwładnych,

przełożonych, współpracowników równorzędnego szczebla, uczniów, ich rodziców,

personelu medycznego,

w szkole zakazuje się rozpowszechniania plotek - wszelkie informacje uzyskane przęz

pracowników w czasie pracy nie mogą być wykorzystane do innych celów ntż te,

dla których zostały udostępnione,

pracodawca gwaranĘ e swobodną komunikacj ę z pracownikami,

szkoła zapewnia kżdemu pracownikowi prawo do swobodnego wylazania poglądów,

opinii i uwag na temat pracy dydaktycznej, wychowawczej, jak również na temat

stosunków interpersonalnych panujących w szkole lub na inne tematy związane

z wykonywanymi obowiązkami,

szkoła zapewnia tajemnicę zgłoszonych informacji na temat zaobserwowanych

nieprawidłowości w jakimkolwiek obszarze,

pracownik i pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałac powstawaniu konfliktów

w miejscu praey,

wszelkie zaistniałę konflikty winny byó rozwiązywanę z poszanowaniem godności

i kultury osobistej,

2.
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dyrektor podejmuje wszelkie dzińania mające na celu rozwiązywanie konfliktów

pojawiających się w miejscu pracy, w drodze kompromisu, tak aby nie wpĘwały one na

organizację i atmosferę w pracy,

dyrektor tak organizuje pracę i przydziela zadania, by w sposób optymalny wykorzystać

zdolności pracowników.

ROZDZIAŁVI
WYMIAR I PORZĄDEK CZASU PRACY

§25

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy

w zakładzie pracy lub w innym miejscu .vqiznaczorlym do wykonywania pracy.

§26

Nauczycieli obowiązuj e następuj ą cy czas placy :

1. Zgodnie z KN Art. 42 - tygodniowy czas pracy nie moze przel<raczać 40 godzin

tygodniowo, w tym: ząęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze według

ustalonego przęz dyrektora szkoły tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych, inne czynności wynikąące z zadń statutowych szkoły oraz zajęcia

i czynności związane z przygotowaniem się do zajęc, samokształceniem

i doskonaleniem zawodowym.

2. Ze względu na specyfikę funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 33 nauczyciele realizują

pensum zajęć z dziećmi i młodzieżą na oddziałach szpitalnych Czas przejazdu

pomiędzy szpitalami nie jest realizacją pensum dydaktycznego. Pracownicy, jezeli w

danym dniu pracują w więcej niz jednym szpitalu, naprzejazd otrzymują jednorazowy

blletMZK.

3. W ramach Zespołu Szkół Nr 33 funkcjonuje:

1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum, które są placówkami feryjnymi;

2) Przedszkole oraz Zespoł pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, które

fuŃcj onuj ą w systemie nieferyjnym.

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęó dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich

rzęcz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze ząęc ustala się według

następujących norm:

D"
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1) 18 godzin dydaktycznych - 45 minutowych - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,

Liceum;

2) 18 godzin dydakĘczno-wychowawczych - 60 minuto}\ych - Przedszkole;

3) 24 godziny ząęó wychowawczych - 60 minutowych nauczyciele

pozalekcyj ny ch za1 ęć wychowaw czy ch1'

4) 20 godzin- 60 minutowych - pedagog szkolny;

5) 30 godzin - 60 minutowych - nauczyciel bibliotekarz.

Nauczyciele i wychowawcy zajęó pozalekcyjnychrealtzlfią swoje zadania w ciągu 5 dni

w tygodniu według planu zajęć opracowanym corocznie na dany rok szkolny.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawczę na 2 zmiany. Rozpoczęcie pracy

następuje o godzinie 8.00 i kończy się o godz. I7.30.

Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu dla niego

wolnym od pracy, przysługuje w zarnian dzień wolny w innym terminie.

§27

1. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje następujący czas pracy,.

1) Zgodnie zY.'P - 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu

pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym obejmującym jeden miesiąc.

2) Pracownicy administracyjni i obsługirealizlyą swoje zadania w ciągu 5 dni tygodnia,

w godzinach od 7.00 do 16.00, według szczegółowego rozkładl znajdującego się

w dokumentacji osobowej pracownika (zgodnie z zał. nr 4).

2. Sobota jest dniem wolnym od pracy.

§28

1. Dla pracowników administracji i obsługi szkoły pracodawca jest zobowiązanv prowadzić

ewidencję czasu pracy,

2. Kńdy pracownik administracji i obsługi zobowiązany jest potwierdzić swoje przybycie

do pracy poprzez złożenię własnoręcznego podpisu na liście obecności, a nauczyciele

potwierdzają obecność wpisem w dzienniku lekcyjnym lub dziennikachzajęć.

3. Czas pracy wszystkich pracowników rozlicza się w jednomiesięcznym okresie

rozliczęniowym.

§29

Zaporęnocną uważasię czas pomiędzy godzina22.00 a 06.00 następnego dnia. W Zespole Szkół

Nr 33 ptaca w porze nocnej nie jest świadczona.

5.
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R.OZDZIAŁ VII

URLoPY

§30

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu

wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu Pracy.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna częśc

wypoczynku powinna trwać nie mniej niZ 14 kolejnych dni kalendarzowych

Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu

z pracownikiem wg planu urlopów uzgodnionego ze zwiękami zawodowymi i podawanego

do wiadomości pracowników do 31 marca każdego roku.

Pomimo planu urlopów, kńdy pracownik na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu powinien

złożyc wniosek o urlop wypoczynkowy.

Pracownik może rozpocząc urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora (lub

osoby upowaznionej) na karcie urlopowej,

Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiąek

udzięlić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik jest zobowiązany wykorzystać

przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku

kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądmie udzielania

urlopu najpóźniĄ w dniu rozpoczęcia urlopu - prawo to przysługuje pracownikom

administracj i oraz pracownikom pedagogicznym nieferyj nym.

Urlopy wypoczynkowe przysługuj ą:

1) nauczycielom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum zgodnie zKartą Nauczyciela

w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania;

2) nauczycielom Przedszkola orv Zespołu pozalekcyjnych ząęć wychowawczych

w wymiarze 35 dni;

3) pracownikom administracji i obsługi:

a) pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym

podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z up§.wem każdego miesiąca pracy,

w wymiarzę IlI2 wymiaru urlopu przysługującego mu po przępracowaniu roku,

b) wymiar urlopu w wysokości:

- 20 dni - jeżellt pracownik jest zatrudniony krócej niZ I0lat,

- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat"
12
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§31
Uprawnienia pracowników zwiryane z rodzicielstwem określone są w dziale ósmym Kodeksu

pTacy.

§32

Na zasadach określonych przepisanli szczególnymi dyrektor możę udzielić pracownikowi urlopu

bezpłatnego:

1) dla umożliwienia wykonyłvania mandatu posła lub senatora,

2) skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania,

3 ) na czas sprawowania funkcj i w samorzą dzie terytorialnym.

4) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zal<ładem pracy, jeżeli

z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

§33
Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłŃny, jeżeli

nie spowoduje to zal<łócenianormalnego toku pracy.

Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą

uprawnienia pracownicze.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą

pr zewidzie ć dopuszczalno ś ć o dwołania praco wnika z url opu z w ńny ch pr zy czy n.

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego nauczycieli regulują odrębne przepisy.

Pracownikom, którzy podnoszą kwalifikacj e bez skierowania, dyrektor może

udzielić bezpłatnego urlopu szkoleniowego i zwolnięnia z części dnia pracy

w wymiarze ustalonym nazasadzię porozumienia stron,

§34
W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest zobowiązany zwolnić

pracownika od pracy w celu:

1) wykonania zadań ławnika w sądzie, członka komisji pojednawczej;

2) wykonania powszechnego obowipku obrony;

3) stawiania się na zebtania organów państwowych, samorządovlych lub sądu,

prokuratury, policj i w związku z prowadzonym po stępowaniem;

4) przeprowad zętia b adań lekarskich.

1.

ż.
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4.

5.
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§35

Uprawnienia do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzęnia w związku

z wykonaniem doraźnej czynności.

1. Pracodawca może zwolnić od pracy osoby pełniące funkcje związkowe na czas

niezbędny do wykonania dorńnej czynności.

2. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do zńatwienia waznych

spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatulienia w godzinach pracy.

Zwolnienie pov,ryższe udziela indywidualnie pracodawca.

3. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pracownikowi przysługuje

wynagrodzenie, jezeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą

w godzinach nadliczbolvych ani ponadwymiarowych.

4. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na Qzas obejmujący:

1) 2 dni - w ptzypadku ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo

zgonu i pogrzebu małżoŃa pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma

lub macochy;

2) I dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,

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

utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

5. Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku

zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzęnia.

NIEOBECNOSCI I II{NE ZWOLNIENIA Z PRACY

§36

1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z gory wiadomej lub możliwej

do przewidzenia, jak również o ptzewtdywanym czasię nieobecności pracownik powinien

uprzedzic pracodawcę lub sekretariat szkoły.

2" W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest

obowiązany niezwłocznle zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności

i przewidywanym czasie jej trwania, nie poźniej jednak niż w drugim dniu nieobecności

w pracy, osobiście Iub przez inne osoby, listownie lub telefonlcznie.

I4
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§37

W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy

w celu usprawiedliwienia się.

Poźniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a takze wyjście w godzinach

pracy pozazaŁJad pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełozonego.

Spóźnienie lub nieobecność wynikazlzasadnionych przyczynjeśli jest spowodowane:

1) chorobą pracownika lub opieką nad chorym człoŃiem rodziny pracownika, pod

warunkiem przedłożenia sto sowane go zwo lnienia lekarskie go ;

2) odosobnieniem w związku z chorobą zakńną, pod warunkiem przedłożenta stosownej

decyzji inspektora sanitarnego ;

3) koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8

spowodowanej ni eprzewidzianym zamkni ęcie m żłobka, klubu dziecięc e go, przedszko la

lub szkoły, do której dziecko lczęszczą pod waruŃtem złożenia przez pracownika

pisemnego oświadczenia;

4) wykonyrvaniem obowiązkow określonych w przepisach o powszechnym obowiązku

obrony pod warunkiem okazania stosownego wezwania;

5) wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni

organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej

o wykonaniu tego obowiązku;

6) innymi przy czy nami usprawiedliwionymi przez przepi sy powszechnie obowiązuj ące.

Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest

zobowiązany przedłożyc pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do placy lub

w przypadku zwolnienia wynoszącego więcej niż I0 dni - w 7 dniu zwolnienia,

Pracownik potwierdza przybycie i opuszczenie pracy podpisując się na liście obecności,

Potwierdzeniem obecności w pracy nauczyciela jest wpis tematów w dziennikl ząęó

podpisany przez nauczyciela.

ż.
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ROZDZIAŁIX

OCHRONA PRACY KOBIET
UPRAWNIEI{IA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

PRACOWNICY MŁODOCIANI

§38

Pracodawca obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet

w tym wykazuprac szczególnie uciązliwych lub szkodli!\ych dla zdrowia kobiet.

W Zespole Szkół Nr 33 nie wolno zattudniać kobiet przy pracach szczegolnie uciążli!\ych

i szkodliwych dla ich zdrowia, wymienionych w wykazie prac wzbronionych kobietom,

stanowiący m Zalacznik nr 1 do Regulaminu Pracy.

§39

Kobiety w ciąży i pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie wolno zatrudniac

w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz delegować bezjej zgody poza staŁe

miejsce pracy.

Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniac przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej

4 godzin na dobę.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniaó w godzinach nadliczbolvych ani w porze nocnej.

Pracownicy w cięy nie wolno bez jej zgody delegować poza stŃe miejsce pracy,

ani zatrudniać w systemie przerywanego Qzasu pracy.

Do innej pracy przenosi się kobietę w ciąży :

1) zatrudnionąprzy pracy wzbronionej kobietom w ciĘy;

2) w razie przedłożenia orzeczęnia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan

ciąży nie powirrna wykonyłvać pracy dotychczasowej.

Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Pracodawca ma obowiązekprzenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżelt

1) jest zatrudnionaprzy pracy wzbronionej kobietom w ciązy;

2) przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względll na ciĘę nie powinna wykonywaó

dotychczasowej pracy.

Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obnizenie wynagrodzenia, pracownicy

wypłaca się dodatek wyrównawczy.

§40

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

wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niZ jedno dziecko ma
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do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerry na karmienie mogą byc na wniosek

pracownicy udzielane łącznie.

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 przetwa na karmienie.

§41

W Zespole Szkół Nr 33 pracownicy młodociani nie są zatrudniani.

ROZDZIAŁX

WYPŁATA WYNAGRODZEŃ

§42

1. Wypłata wynagrodzenia nauczyciela następuje miesięcznie z gory w pierwszym dniu

miesiąca. Jeżęli pierwszy dzięń miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypłaty

wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

2, Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już

wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu, najpóźniej w ostatnim

dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzięń miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy

wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień.

3. Wynagrodzęnie za pracę pracowników administracyjnych i obsługi wypłaca się najpózniej

w ostatnim dniu miesiąca, zaktory należne jest wynagrodzenie. Jeżeli ostatni dzień miesiąca

jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzęnie za pracę powinno być wypłacone w dniu

poprzednim.

4. Pracodawca przekazuje pracownikowi odcinek listy płac zawierĄący wszystkie składniki

j ego wynagrodzenia i dokonane z niego potrącenia.

§43

1. Wypłata wynagrodzenia odbywa się w kasie szkoły w terminach wypłaty w godzinach od

8.00 do 15.00.

Z" Wynagrodzęnię za pracę na pisemny wniosek pracownika możę byc przekaz!.vvane na

rachunek bankowy wskazany przęz pracownika.

3. W przypadku określonym w ust. 2 termin wypłaty uwńa się za dotrzymany, jeżelt w

terminach wskazanych w § 42 vłynagrodzenie znąóąe się na rachunku pracownika w banku

do jego dyspozycji.
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§44

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przęz niego

upoważnionej (pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia podpisu pracownika ptzez osobę

prowadzącą sprawy kadrowe lub notariusza) lub współmałżonka, w razie gdy nie moze on osobiście

odebrać wynagrodzenia z powodu przemljającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do

dokonyłvania wypłat wynagrodzenia do rąk współmałZoŃa.

ROZDZIAŁ XI

PRZEPISY BHP I OCHRO|{A PRZECIWPOZAROWA

§45
Pracodawca zapoznaje pracowllików z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

przepisami o ochronie przeciwpozarowej i ryzykiem zawodowym wiążącym się

z wykonywaną pracą. Każdy nowo zatrudniony pracownik podlega szkoleniu wstępnemu

z zahesu bhp. Szkolenie wstępne dzieli się na szkolenie ogólne i instruktaz stanowiskowy.

Program szkolenia wstępnego ogólnego obejmuje: zapoznanie pracownika

z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z przepisami o ochronie

przeciwpożarowej i zasadami udzielania pierwszej pomocy, a także z ryzykiem

zawodowym zwlEzanym z wykonl.waną pracą oraz zę sposobami ochrony przed

zagrożentami.

Program instruktażu stanowiskowego dotyczy stanowiska pracy, na którym ma byó

zatrudniony pracownik, Pracownik zapoznaje się z praktycznymi sposobamibezpiecznego

wykonywania pracy oraz ochrony przed zagrożeniami występującymi na tym stanowisku.

UdziŃ w szkoleniu wstępnym ogólnym i stanowiskowym potwierdza karta szkolenia

wstępnego podpisana przęz szkolonego pracownika, pracownika służby bhp oraz

pracodawcę lub osobą przez nią wskazaną, prowadząca szkolenie stanowiskowe. Karta

szkolenia wstępnego przechowywana jest w teczce osobowej pracownika.

Wszyscy pracownicy niezależnie od szkolenta, zapoznawani są z pisemnymi instrukcjami

określającymi zasady bezpiecznej ptacy oraz z dokumentacją ryzyka zawodowego

wiążącego się z wykonywana ptacą. Zapoznule zprzedstawioną dokumentacją pracownicy

potwierdzają własnoręcznym podpisem, w tabelach stanowiących zŃącznlki do

po szczegolnej dokumentacj i.

1.

2.

3.

4.

5.

!
18



§46
1. Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad

b ezpieczenstwa i hi gieny pracy or az pr zepisów przeciwpożarowych.

2. Za stan bezpieczeństwa i higieny placy w pomieszczeniach szkolnych odpowiedzialność

ponosi pracodawca.

3. Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

4. Do obowiązków pracodawcy należy w szczęgólności:

1) organizowanie pracy w sposób zapewniającybezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewnienie przestrzegania w szkole przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny

pracy, wydawania poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie

wykonania tych poleceń;

3) reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu

ochrony zdtowia i Zycia pracowników, biorąc pod uwagę zmteniające się warunki

wykonlłvanlapracy)

4) uwzględnianie ochrony zdrowia pracownic w cięy lub karmiących dziecko piersią oraz

pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych dzińań profilaktycznych;

5) zapewnienie wykonania takazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez

ofgany nadzoru nad warunkami pracy;

6) zapewnienie wykonania zalęcęń społeczne go inspektor a pracy ;

7) niedopuszczenie pracownika do pracy bęz aktualnego orzeczenia lekarskiego

stwierdzającego brak przeciwwskazń do pracy na określonym stanowisku.

5. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach, stosuje

niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników

o ryzyku zawodowym, które więe się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed

zagrożeniami.

§47

Pracodawca ponadto ma obowiązek:

1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oruz

przepisami o ochronie przeciwpożarowej ;
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2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy;

3) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie:

a) przed podjęciem pracy, pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne

badania lekarskie,

pracodawca jest obowiązany kierować pracowników na kontrolne i okresowe

badania lekarskie,

pracownik podlega badaniom lekarskim w przypadku niezdolności do pracy

trwającej dłużej niż 30 dni. W dniu stawienia się do pracy pracownik powinien

dostarczyó zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazń do dalszej pracy

na zajmowanym stanowisku,

okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy

i na koszt pracodawcy,

e) badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie

do pracy na to samo stanowisko lub na stanowiska o takich samych warunkach

pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio

po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę ztym pracodawcą.

§48

Pracodawca obowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony

indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne w przypadku:

1) jeżeli własna odzięż pracownika możę ulec zniszczęniu lub znacznemlt

zabrudzeniu:

2) ze względu na wymagania sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wykaz rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia

roboczego, atakżę przewidziane okresy ich uży,tkowania zawarte zostały w Tabeli norm

ptzydziŃu odzieży ochronnej i obuwia roboczego oraz środków higieny oraz środków

higieny dla pracowników Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MŁodzteży

Przewlekle Chorej , która stano wi za|acznik nr 2 do niniej szego Regulaminu,

Pracownicy samodzielnie piorą odzięż wykorzystywaną na stanowisku pracy.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wychowawców i dydaktyków pracodawca

wllpłaca ekwiwalent za pranie odzieży. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest corocznie

w porozumieniu ze związkami zawodowymi i wypłacana proporcjonalnie do

realizowanego etatu i ilości dni przepracowanych w miesiącu.

Dokumenty uprawniające do pobierania środków ochrony indywidualn€1 oraz odzieży

i obuwia roboczego wystawia sekretarz szkoły w porozumieniu z pracownikiem

b)

c)

d)

1.

2.

a
J.

4.

,łłeŃ



odpowiedzialnym za bhp, zgodnie z harmonogramem opracowanym na podstawie

Tabeli norm przydzińl.

§49

1. Pracownicy,lłótzy uży.tkują w czasie pracy monitor ekranowy przęz co najmniej połowę

dobowego wymiaru czasu pracy - nie mniej niZ 4 godziny na dobę, mogą otrzymaó

od pracodawcy częściową refundację zakupu okularów korygujących wzrok zgodnie

z zalecentęm lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach

profilaktycznej opieki zdrowotnej wykńą potrzebę ich sto sowania.

2. Szczegółowy regulamin zasad refundacji okularów korygujących wzrok dla osób

zatrudnionychprzy obsłudze monitorów ekranowych określa załacznik nr 3 do niniejszego

Regulaminu.

3. W załączniku nr 3 za,wuto Wkaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy mogą

ubiegać się o refundację kosztów zakupu okularów.

§50

Przestrzegmtie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących zajmowanego

stanowiska jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest

zobowiązany:

1) znaa przepisy i zasady BHP oraz przeciv,lpożarowe;

2) uczestniczyc w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach

z za\<resu BHP i ochrony przecivłpożarowej; poddawać się egzaminom

sprawdzającym,

3) wykonywaó pracę w sposób zgodny zprzepisami i zasadamibezpieczeństwa

i higieny pracy, przepisami sanitamo - epidemiologicznymi oraz

przeciwpożarowymi, a także stosować się do wydawanych w tym zakresie

poleceń i wskazówek przełożonych;

4) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu;

5) stosować dostępne w szpitalach środki ochrony, a także używaó

przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

6) poddawać się wyznaczonym przęz pracodawcę badaniom lekarskim oraz

stosowaó się do zaleceń i wskazań lekarskich;

7) niezwłocznie informować ptzełożonych o zauwńonych rłypadkach

w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia;
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8) współdziałac z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków

dotyczących BHP.

§51

1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie

dla zdrowialub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma pIawo i obowiązek

powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego

przełożonego.

2. JężęIi powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1 pracownik

powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznię informując o tym

bezpo średniego przełozonego.

3, Za okres powstrzymania się od pracy w sltuacjach określonych powyżej, pracownikowi

przysługuje plawo do wynagro dzęnia.

ROZDZIAŁ XII

ODPOW IEDZIALNO Ś C PORZĄDKOWA PRACOWNIKOW

§52

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu ptacy, przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Pracodawca moze

stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

2. W przypadku sltuacji trudnych, na wniosek pracownika, pracodawca powołuje komisję

pojednawczą, w skład której wchodzą przedstawiciele związkow zawodowych

obejmujących swą działalnością placówkę.

3. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają ponadto odpowiedzialności

dyscyplinarnej według zasad określonychw rozdziale 10 Karty Nauczyciela.

§53

1. Za nieptzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy lub

przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy stanie

nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków oraz innych środków odurzających lub

\\t ,t
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2,

spoźywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków odurzających w czasie pracy,

pracodawc a może również stosować karę pieniężną.

Kara pieniężna za jedno przeboczenie, a także za każdy dzięń nieusprawiedliwionej

nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika,

a łącznie kary pieniężne nie mogą przevłyższyć dziesiątej części wynagrodzenia

przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w ar1. 87

pkt. 1-3 KP.

Kara nie możę być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości

o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego

naruszęnia.

Kara moze być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownlka, jeżeli z powodu

nieobecności w zakJadzię pracy pracownik nie możę być wysłuchany, bieg

dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie rczpoczyna się, a rozpoczęty ulega

zavłieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Kary stosuje dyrektor szkoły i zawiadarnia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj

naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się pTzęz pracownika tego

naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis pisma

składa się do akt osobowych pracownika.

Przy stosowaniu kary bięrzę się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia

obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do

pracy.

JężeIi zastosowanie kary nastąpiło z nurvszęrriem przepisów prawa, pracownik może

w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do dyrektora szkoły.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu

stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nie odrzucenie

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

sprzeciwu.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych

pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub

na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę

za niebyŁą przed upływem tego terminu.

Po roku nienagannej pracy karę uvłńa się za niebyłą i zavłiadomienie

o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika.

a
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§54
Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpteczeństwa i higieny

pracy.

ROZDZIAŁ XIII

NAGRODY I WYROZI{IENIA

§55

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane pracownikom, ktorzy pTzęz wzorowe

wypełnianie swoich obowiązków oraz przejawianie inicja§vy w placy, przyczyniają się

w szczegolny sposób do funkcjonowania placówki.

Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielane w następujących formach:

1) nagrody pienięźne - określone w regulamtnie przyznawania nagród;

2) pochwały pisemne - dyplomy lznania.

Fakt ptzyznania nagrody lub wyróżnienia zostaje odnotowany w aktach osobowych

pracownika.

SzczegoŁy stanowi regulamin nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

uzgodniony ze zwiękami zawodowymi.

ROZDZIAŁ XIY
WSPOŁPRACA PRACODAWCA _ ZAKł,ADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

§56

Współpracując ze zwtązkarrti zawodowymi, pracodawca opiera się na art. 7 ust,l ustawy

z dnia 23 maja 199I r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167), zgodnie

z którym w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich

prac ownikó w, niezależni e o d i ch przynal e żno ś c i zw tązkow ej .

§57

W indl.widualnych sprawach pracowniczych, wymagających współpracy z zal<ładov\ymi

otganizacjami związkovyymi, pracodawca stosuje postanowienia art. 30 ust. 2 ustawy

o związkach zawodowych, zgodnie z którymi pracodawca jest obowiązany zwroció się do

organizacji związkowych o informacje o pracownikach korzystających z obrony związku,

tj. ich członkach oraz innych pracownikach, ktorzy wystąpili do związku o obronę swoich praw, a

zwięekwyrazlł zgodę na ich obronę.

1.

ż.

J.

4.
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§58

Pracodawca zobowiązuje się nieodpłatnie udostępniać zahJadowym organizacjom związkov,rym

utządzenia techniczne, takie jak: kopiarki, faksy, komputery, drukarki, papier, telefony i inne

materiały biurowe niezbędne do wykonywania dziŃalności związkowej.

§59

Pracodawca jednakowo traktuje kńdą zakJadową (międzyzakJadową) organizację związkową

dzińająca w szkole, bez względu na liczebnośó, zaangtzowanie w rozwiryywanie problemów

zaMńupracy oraz skład osobowy jej członków.

R:OZDZI^Ł XY
PRZBPISY KONCOWE

§60

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Regulamin może byó przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie

przewidzianymprzez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

1.

2.

1.

2.

Postanowienia niniej szego

podania go do wiadomości

w sekretariacie szkoły.

Kńdy przyjęty do pracy

z treścią Regulaminu pracy

§61
regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 Ęgodń od dnia

pracowników w formie zarządzenia i udostępnienia jego treści

pracownik przed podjęciem pracy powinien zapoznać się

i po świadc zy ć to własnoręcznym czl,telnym po dpisem.

Uzgodnion o ze Związkami Zawodowymi

w dniu ..!ś. .1ś. .:?/..r
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Załącznik nr 1

do Regulaminu Pracy

Wykaz prac wzbronionych kobietom

1. Prace związane z wysiłkiem ftzycznym i transpońem ciężarów oraz wymuszonąpozycjąciała.

1) Wszystkie prace, przy których najv,yższe wartości obciążenia pracą ftzyczną, mierzone

wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekłaczają 5000 kJ na zmianę

rcboczą, aprzy pracy dorywczej -Z)kllmin.
2) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

a) I2kgprzy pracy stałej,

b) 20 kg przy pracy doryłvczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

3) Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach i schodach, których maksymalny kąt

nachylenia przel<racza 30 stopni a wysokość 5 metrów - ciężarow o masie przektaczalącej:

a) 8 kg przy pracy stałej,

b) I 6 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej ).

4) Ptzęwożenie cięzarów o masie przekraczającej:

a) 80 kg przy przewozeniu nawózkach2,3,4 kołowych.

5) Wyżej podane dopuszczalne masy przewożonych ciężarow obejmują również masę

urządzeniatransportowego i dotycząprzewożenia ciężarów po powieruchni równiej, twardej

i gładkiej o pochyleniu nie przekaczającym 2Yu W przypadku przewożenta ciężarow

o powierzchni nierównej, masa ciężarow nie może przekłaczać 60% podanej wielkości.

6) Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

a) wszystkie prace, przy ktorych nĄvłyższe wartości obciążenia pracą ftzyczną, mierzone

wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekłaczającą29)) kJ na zmianę

roboczą;

b) prace wymierzone w pkt 2 i3, jeżeli występuje przeh,roczenie Yą określonych w nich

wartości;

c) prace w pozycji wymuszonej;

d) prace w pozyili stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

2, Prace narażąące na dzińanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego

i nadfioletowego olaz prace przy monitorach ekranowych:

1) Kobietom w ciąży:

a) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekaczających wartości dla

strefy bezptecznej;



b) prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie Yo wartości najwyższych

dopuszczalnychnatężeńpromieniowanianadfi oletowego;

c) prace w warunkachnarużenia na promieniowanie jonizujące;

d) prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.

4. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

1) Kobietom w ciĘy i w okresie karmienia:

a) prace stwarzające ryzyko zakużenia: wirusem zapaleńa wątroby typu B, wirusem ospy

wietrznej i półpaśca, wirusem rożyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pŃeczką

listeriozy, toksoplazmozą.
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Załączniknr 2
do Regulaminu Pracy

TABELA NORM PRZYDZLAŁIJ ODZIEŻY i OBUWIA ROBOCZEGO
oraz środków higieny dla pracowników

Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieĘ Przewlekle Chorej

1. Pracownicy wykonujący pracę na przydzielonym stanowisku, wymienieni w powyższej
Tabeli norrn przydziŃu odzieży i obuwia roboczego, mają obowiązek korzystać
zzakupionej odzieży i obuwia.

2. Do obowiązków pracownika należy utrzymywanie odzieży w należytym stanie. Odzięż
powinna byc czysta, nieuszkodzona i kompletna.

3. Pranie odzieży pracownicy wykonują we własnym zakresie, nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu. Pracodawca zapewnia w tym celu ekwiwalent pienięzny wypłacany
proporcjonalnie do wielkości etatu i ilości dni przepracowanych w miesiącu.

Ponadto wszyscy pracownicy otrzymują :

. mydłoo
o ręczniki frotte.

1. Zasady przydziaŁumydła:

1) nauczyciele wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni powyżej

0,8 do 1etatu otrzymują 2x450 gmydławpłynie i 3 x 1009mydławkostce,

na 12 miesięcy,

2) nauczyciele dydaktycy, zatrudnieni powyżej 0,8 do 1 etatu otrzymląą 2 x 450 g

mydła w płynie i 2 x 1009 mydła w kostce, na 12 miesięcy,
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3) nauczyciele wychowawcy i dydaktycy, pracownicy administracji i obsługi,

zatrudnieni w ramach niepełnego etatu otrzymląą mydło proporcjonalnie

do wielkości zatrudnienia,

od 0,1 do 0,4 etatu otrzymująZ x 100 g mydła w kostce, na l}miesięcy,
od 0,4 do 0,6 etatu otrzymują 4 x 100 g mydła w kostce, na 12 miesięcy,
od 0,6 do 0,8 etatu otrzymują} x 450 g mydła w płynie, na 12 miesięcy.

Na wniosek pracownika, mydło w pĘnie może zostać zastąpione mydłem w kostkach.

Przyjęto zasadę, według której mydło w pĘnieo w pojemniku o pojemności 4509

odpowiada 4 kostkom mydła o wadze 1009.

ż. Zasady przydziaŁu ręczników frotte:

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze powyżej Vz etat1,1przysługuje 1 ręcznik

na 12 miesięcy, a pracowllikowi zatrudnionemu w Wmiarze mniejszym niż % etatu -
1 ręcznik na 24 miesiące.

3. W ramach realtzacji obowiązku zapewniania napojów na stanowisku pracy, pracodawca
zapewniakżdemu pracownikowi herbatę w ilości zaspokajającej jego potrzeby.
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Załączniknr 3
do Regulaminu Pracy

Regulamin określający zasady refundacji okularów korygujących wzrok dla osób

zatrudnionych prry obsłudze monitorów ekranowych,

Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia

1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz.973 zpoźn. zm.), dyrektor

ZespołuSzkół Nr 33 zobowiązartyjest zapewnić pracownikom okulary korygujące

wzrok zgodnie z za|ęcenięm |ekarza, jeżeli wyniki badń okulistYcznYch

przepfowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażąPotrzebę ich

stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

pojęcie ''pracownik" zdefiniowano w § 2 pkt. 4 rozporządzęnia;jest to kaŻda osoba

zatrudnion a przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkulącą w czasie

pracy monitor ekranowy co najmniej przezpołowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Badania okulis§czne muszą byc przeprowadzone w ramach profilaktYcznej oPieki

zdrowotnej (badania wstępne, okresowe, kontrolne), na podstawie skierowania

wydanego przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 33. Lekarz medycyny pracy

przeprowadzający badania profilaktyczne, wydając zaświadczenie o zdolności do

placy na danym stanowisku przekazlje również informację o tym, iz pracownik

możę wykonylvać pracę przy monitorze ekranowym jedynie przy zastosowaniu

okularów korekcyj nych.

Przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości

wykonl.waniabadańokresowych możliwe jest na podstawie skierowania wYdanego

przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 33, po zgłoszenhl przez pracownika niemoŻnoŚci

wykonywania dotychczasowej pracy spowodowanej pogors zeniem stanu zdrowia,

5. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 nie ma obowiązku refundowania kosztów zakuPu

okularów przepisany ch przez \ękarza w oparciu o badania, na które pracownika nie

kierował.

6. podstawą do uzyskania refundacji kosźów zakupu okularów jest przedstawienie

pIzez pracownika zdefiniowanego w punkcie 2, kompletu następujących

dokumentów:

1 ) zalecenie lekarza medycyny pfacy,

2) wniosek pracownika o refundację,

1.

2.

_].

4.
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3) imienna faktura potwierdzająca zakup okularów, z v,ryrńnym określeniem rodzaiu

okularów.

7. Maksymalna kwota podlegająca refundacji wynosi 20oń wtawowego, minimalnego

wynagrodzenia brutto w Polsce, ogłoszonego przez ptezesa Rady Ministrów na dzień

01 stycznia danego roku, zaokrąglona do 50,- zł w górę.

8. W przypadku zakupu przęz pracownika okularów w kwocie wyższej niz ustalona,

w ramach refundacji zostanie jemu zwrócone nie więcej niż 20%o ustawowego

minimalnego wynagrodzenia brutto. Pozostały koszt zakupu pracownik pokrywa

ze środków własnych.

9. W przypadku wymiany szkieł w okularach wykorzystlłvanych podczas pracy przy

obsłudze monitora ekranowego, wysokość refundacji nie może przekroczyć 80% kwoty

refundowanej z tltułu zakupu okularów.

10. W przypadku zagllbienialub zniszczeniaptzez pracownika okularów, których zakup

został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu

nowych okularów korygujących wzrok. Pracownik zobowiązany jest do odkupienia

okularów z godnych z zaleceniem lekarua pro fi laktycznej opieki zdrowotnej .

11. Wyposńęnię pracowników w okulary jest ewidencjonowane - od dnia wystawienia

faktury - w karcie osobistego wyposażenia danego pracownika.

12. Refundacji nie podlega zakup soczewek kontaktowych.

13. O refundację kosztów zakupu okularów mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni

na stanowiskach:

i) sekretarz szkoły,

2) głównaksięgowa,

3) referent ds. księgowości i płac,
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Pracy

Czas pracy pracowników administracj i :

poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartęk

Piątek

poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas pracy osoby sprzątającej * Yą ętatu

7.00 - 15.00

7.30 _ 16.00

7.30 - 15.30

7.30 _ 15.30

7.30 _ 15.00

7.00 _ 9.00

7,00 - 9.00

7.00 _ 9.00

7.00 _ 9.00

7.00 _ 9.00

b*
ffi,n
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Pracy

Wysokość ekwiwalentu zaptarie odzteży roboczej ustalona zostaje w roku 2015 na kwotę 10 zł

netto miesięcznie, wypłacanego kwartalnie proporcjonalnie do wielkości etatu i ilości dni

przepracowanych w miesiącu.
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