
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRACY 

 

GIMNAZJUM NR 12 

 

W RYBNIKU 

 

(tekst jednolity z dnia 21.09.2011) 

 

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (j. t. Dz. U. z 1998 

r. Nr 21, poz. 94, zm. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz.717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, 

poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 

301 i Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 

154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 

1673, Nr 200 poz. 1679, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz.. 959, Nr 9, poz. 1001, Nr 

120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407 z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, 

poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 

2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz.1288, z 2008 r. Nr 93, poz. 

586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, 

Nr 98, poz.817, Nr 99, poz.825,Nr 115, poz. 958, Nr 219, poz.1704 i z 2010 r. Nr 105, poz.655, Nr 

135,poz.912, Nr 182, poz.1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz.1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 

36, poz.181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432 oraz Nr 144, poz. 855)  

 



 

 

I.  PRZEPISY WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

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

pracodawcy  i pracowników. 

§ 2 

 

 Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej 

pracy i zajmowane stanowisko. 

§ 3 

 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem. 

 

§ 4 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły. 

 

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW. 

 

§ 5 

 

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

1/ rzetelne i efektywnie wykonywać pracę, 

2/ stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami 

    prawa lub stosunkiem pracy,    

3/ przestrzegać ustalonego czasu pracy, 

4/ przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku, 

5/ przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6/ podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy, 

7/ dbać o dobro szkoły i jej mienie, 

8/ zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody, 

9/ przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

10/dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, 

11/należycie zabezpieczyć pomieszczenia i stanowiska pracy po zakończeniu pracy. 

 

§ 6 



1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie szkoły w stanie po użyciu alkoholu jest 

zabronione. 

2. Na teren szkoły nie wolno wnosić alkoholu. 

 

§ 7 

  Zabrania się pracownikom: 

         1/ opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego. 

 

§ 8 

Wprowadza się bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie całego obiektu szkoły. 

        

        

III. CZAS PRACY 

 

§ 9 

 

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

obowiązków służbowych. 

§ 10 

 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin 

na tydzień. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 

      a/ zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

      w wymiarze zgodnym z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela – zgodnie z normami tj.: nauczyciel: 18     

godzin, bibliotekarz: 30 godzin, pedagog szkolny: 24 godziny, 

      b/ inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, 

      c/ zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

       i doskonaleniem zawodowym, 

      d/ zajęcia związane z realizacją godzin wynikających z art.42 ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela 

 

 § 11 

 

1. Czas pracy pracowników administracji i obsługi nie może przekraczać 8 godzin na dobę wynosi 

przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 

miesiące. 

                                                                       § 12 

 

1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu ustalają indywidualne 

umowy o pracę dla obsługi i nauczycieli. 

 

 



§ 13 

 

1. Harmonogramy pracy podaje się pracownikom na każdy semestr pracy w szkole, ulegają one 

zmianie w przypadkach losowych oraz niezależnych od dyrektora szkoły. 

 

     § 14 

 

1. Pracownikowi, który na polecenie dyrektora szkoły wykonał pracę w dniu dla niego wolnym od 

pracy przysługuje dzień wolny w innym terminie. 

2. Praca wykonywana w godzinach od 22.00 do 6.00 jest pracą w porze nocnej – pracownikowi 

przysługuje dodatek w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania; jego wysokość nie 

może być niższa niż ustalona w art. 10 PUZP. 

3. Pracownikowi administracji i obsługi przysługuje jedna 20-minutowa przerwa w pracy wliczona 

do czasu pracy zgodnie z PUZP. 

 

      § 15 

 

1. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia 

pracy znajdował się na stanowisku pracy. 

      § 16 

 

1. Przyjście do pracy, pracownicy administracji i obsługi potwierdzają podpisując listę obecności. 

 

      § 17 

 

1. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana. 

2. Urlopy i zwolnienia lekarskie rejestruje się w kartotece. 

 

 

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

 

§ 18 

Pracodawca jest obowiązany: 

1/ Zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią umowy oraz stosunku pracy. 

2/ Zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem 

   wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz jego podstawowymi uprawnieniami.                  

3/ Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. 

4/ Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenie pracowników 

    w zakresie bhp. 

5/ Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. 

6/ Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 



7/ Wydawać pracownikom potrzebne materiały, środki czystości itp. 

 

V. URLOPY 

 

§ 19 

 

1. Pracownikom administracji i obsługi urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z 

ustalonym planem urlopów. 

2. Na wniosek pracownika w wyjątkowych sytuacjach urlop wypoczynkowy może być 

udzielony poza planem urlopów. 

3. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole udziela się urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

odpowiadającym okresowi ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania. 

4. Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii 

czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego, ale nie 

mogą one zająć mu więcej niż 7 dni. 

5. W razie niewykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w czasie ferii w 

całości lub w części z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą dyrektor szkoły 

może udzielić urlopu uzupełniającego w terminie późniejszym. 

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

czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się 

nauczycielom na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy 

danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres 

zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu. Dla innych pracowników szkoły 

zmienne składniki wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 

urlopu. 

7. Pracownikowi administracji i obsługi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop 

bezpłatny, jeżeli nie godzi to zdecydowanie w interesy szkoły. 

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje płatny urlop dla 

dalszego kształcenia. 

9. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na czas nieokreślony, po 

przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela płatnego urlopu dla 

poratowania zdrowia na okres  do jednego roku, jeżeli lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 

stwierdzi, że stan zdrowia nauczyciela wymaga powstrzymania się od pracy w celu 

przeprowadzenia zaleconego leczenia. 

Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony po upływie roku od daty 

zakończenia urlopu poprzedniego. 

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie 

może przekraczać 3 lat. 

10. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 

a/ 18 tygodni przy pierwszym porodzie 

b/ 20 tygodni przy każdym następnym porodzie 



c/ 28 tygodni przy ciąży mnogiej 

11. Wprowadza się nowy tryb udzielania urlopów wypoczynkowych na tzw. krótką niedyspozycję 

w wymiarze 4 dni w roku. Wniosek o taki urlop pracownik może złożyć nawet w dniu jego 

rozpoczęcia. 

12. Podczas wypowiedzenia pracownik będzie musiał wykorzystać urlop, jeśli zażąda tego 

pracodawca. 

13. Pracownicy przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia 

dziecka na wychowanie w wymiarze 18 tygodni, jeśli dziecko nie ukończyło 7 roku życia. 

  

§ 20 

 

Na zasadach określonych odrębnymi przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego 

pracownikowi: 

1/ w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem /urlop wychowawczy/, 

2/ dla umożliwienia wykorzystania mandatu posła lub senatora, 

3/ podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania   

pracodawcy, 

4/ na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza szkołą, jeżeli z wyboru wynika 

obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika. 

 

§ 21 

 

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami dyrektor szkoły jest obowiązany 

zwolnić pracownika od pracy: 

1. w celu wykonywania zadań lub czynności: 

             a/ ławnika w sądzie 

             b/ członka komisji pojednawczej 

2. w celu: 

                    a/ wykonywania powszechnego obowiązku obrony, 

                    b/ stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, sądu, prokuratury,   

policji, 

                    c/ przeprowadzenia przewidzianych badań lekarskich i ochronnych, 

                    d/ oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa 

okresowych badań lekarskich, jeżeli przeprowadzenie badań nie jest możliwe w 

czasie wolnym od pracy. 

              3. w celu wystąpienia w charakterze: 

                        a/  biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, przygotowawczym, 

sądowym lub   przez kolegium do spraw wykroczeń, łącznie do 6 dni w roku 

kalendarzowym. 

            4. Pracownikom prowadzącym szkolenia zawodowe. 

 



§ 22 

 

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 dyrektor szkoły, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba. 

2. Za czas zwolnienia przytoczonego w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli 

odpracował czas zwolnienia. 

 

                                                                        § 23 

 

Dyrektor szkoły jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący: 

1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu 

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

2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, 

teścia, babki, dziadka, a także osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika. 

 

§ 24 

 

 Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko do 14 lat przysługuje w ciągu roku 2 dni 

zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. 

 

 

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA P/POŻAROWA. 

 

§ 25 

 

 Dyrektor szkoły, nauczyciele oraz pracownicy obsługi zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie p/pożarowej. 

 

§ 26 

 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany: 

1. Zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisami o ochronie p/pożarowej. 

2. Prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

4. Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. 

5. Zapewnić pracownikom odzież ochronną lub ekwiwalent za nią. 

 

§ 27 



 

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu                        

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie p/pożarowej, podlegają także 

szkoleniom okresowym. 

§ 28 

 

  Pracownikom przydzielone są środki ochrony osobistej w ilości i na zasadach ustalonych                              

w międzyszkolnej tabeli norm przydziału środków higieny osobistej. 

 

§ 29 

 

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, albo gdy wykonywana  przez niego praca grozi 

takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od 

wykonywania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

2. Za czas powstrzymania się  od wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia. 

 

 

VII. OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH. 

 

§ 30 

 

Nie wolno zatrudniać kobiet: 

1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów: 

a/ przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów, jeśli praca wykonywana jest stale pow. 

12 kg na osobę. 

b/ przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów, jeśli praca wykonywana jest dorywczo 

powyżej 20 kg na osobę, 

c/ przy ręcznym podnoszeniu pod górę po pochylniach i schodach, jeśli praca wykonywana 

jest stale pow. 8 kg na osobę. 

d/ przy ręcznym podnoszeniu pod górę po pochylniach i schodach, jeśli praca wykonywana 

jest dorywczo pow. 15 kg na osobę. 

2. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów – dotyczy kobiet w ciąży i w okresie 

karmienia – gdzie wszystkie wartości określone w § 30 ust. 1 lit. a-d przekraczają wartość ¼ ich 

samych. 

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

a/ do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie 

przekraczające połowy w/wym. norm, 

b/ po upływie 6 m-ca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przesuwanie, przewożenie 

ciężarów. 



                                                                   § 31 

 

1. Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach na wysokościach – poza stałymi galeriami, 

pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie 

przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej) oraz wchodzenia i 

schodzenia po drabinach. 

2. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia zabronione są prace stwarzające ryzyko ciężkiego 

urazu fizycznego i psychicznego. Wynika stąd, że nauczycielki w ciąży nie mogą pełnić 

dyżurów na przerwach międzylekcyjnych. 

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

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

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

w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej jak również delegować w pozostałe miejsce 

pracy – w przypadku nauczycieli przepis ten podpada pod art. 35 KN. 

 

§ 32 

 

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

wliczanych do czasu pracy. 

Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 

minut każda. 

2. W przypadku, gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej 

pracy dziennej, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczonej do 

czasu pracy. 

3. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie 

przysługują. 

Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie przysługuje i przerwa na 

karmienie. 

§ 33 

 

 Nie wolno zatrudniać młodocianych przy: 

1. ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu na odległość powyżej 25 metrów ciężarów o masie 

przekraczającej następujące wartości: 

a/ przy obciążeniu jednostkowym /przeciętnie do 4 razy na godzinę w czasie zmiany 

roboczej/: 

 - do ukończenia 16 roku życia – 10 kg dla dziewcząt i 15 kg dla chłopców 

 - powyżej 16 roku życia 20 kg dla dziewcząt i 25 kg dla chłopców 

b/ przy obciążeniu powtarzalnym: 

 - do ukończenia 16 roku życia 5 kg dla dziewcząt i 8 kg dla chłopców  

 - powyżej 16 roku życia  8 kg dla dziewcząt i 12 kg dla chłopców 

      2.    ręcznym przenoszeniu po pochyleniach i schodach, których wysokość przekracza 5m, a kąt  



             nachylenia 30 stopni, ciężarów o masie przekraczającej następujące wartości: 

             a/ przy obciążeniu jednostkowym: 

               - dziewczęta do 16 lat – 5 kg 

               - dziewczęta powyżej 16 lat – 10 kg  

               - chłopcy do 16 lat – 8 kg 

               - chłopcy powyżej 16 lat – 15 kg 

             b/ przy obciążeniu powtarzalnym: 

               - dziewczęta do 16 lat – 3 kg 

               - dziewczęta powyżej 16 lat – 5kg 

               - chłopcy do 16 lat – 5 kg 

               - chłopcy powyżej 16 lat – 8 kg 

       3.    pracach polegających wyłącznie na przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz wymagających    

              powtarzania dużej ilości jednorodnych ruchów 

       4.   wykonywaniu prac w pomieszczeniach, w których parametry oświetlenia nie odpowiadają   

wymaganiom określonych w Polskich Normach 

 

§ 33’ 

 

1. Rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu 

odbywania przygotowania zawodowego: 

a/ rodzaje prac: przygotowawcze, porządkowe, konserwatorskie 

b/ wykaz stanowisk: kucharka, pomoc kuchenna, referent, sekretarz, serwisant sprzętu 

elektronicznego 

 

§ 33” 

 

Niniejszy regulamin nie przewiduje zatrudniania pracowników młodocianych  

w innym celu niż przygotowanie zawodowe. 

 

VIII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

§ 34 

 

 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy                     

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

 

§ 35 

 

 W szkole stosuje się czasowo-premiową formę wynagrodzenia dla obsługi. Dla nauczycieli wg 

odrębnych przepisów regulowanych przez organ prowadzący stosuje się dodatek motywacyjny. 

 



§ 36 

 

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

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Do wynagrodzenia tego nie wlicza się: 

a/ wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

b/ nagród jubileuszowych 

c/ odpraw emerytalno-rentowych 

d/ nagród z tzw. 13-tej pensji oraz innych nagród 

 

§ 37 

 

 Szczególne zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii dla pracowników obsługi określa 

szkolny regulamin premiowania. 

 

§ 38 

 

1. Dla pracowników nie będących nauczycielami wynagrodzenie łącznie z dodatkiem stażowym 

i funkcyjnym oraz premią płatne jest co miesiąc z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca, a 

jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. 

2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana 

jest w następnym miesiącu. 

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

płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki 

wynagrodzenia. 

4. Dla nauczycieli wynagrodzenie płatne jest z góry w pierwszym dniu danego miesiąca, a jeżeli 

ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym. 

 

§ 39 

 

1. Wypłata wynagrodzenia może być dokonywana do rąk własnych pracownika albo osoby przez 

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

wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do 

dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka. 

2. Wynagrodzenie na wniosek pracownika (złożony na piśmie) może być przekazywane na jego 

rachunek oszczędnościowy. 

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

w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

4. Dla zatrudnionych w dniu wejścia regulaminu w życie stosuje się istniejące zasady 

wypłacania wynagrodzenia. 

 



§ 40 

 

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu: 

a/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,  

b/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 

świadczenia alimentacyjne, 

c/ zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 

d/ kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP, 

e/ inne należności, na pokrycie których pracownik wyraził zgodę. 

 

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

§ 41 

1. Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy 

mogą być przyznawane następujące wyróżnienia: 

a/ gratyfikacja pieniężna, 

b/ awansowanie na wyższe stanowisko. 

2. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników. 

3. Dla nauczycieli w tym zakresie stosuje się przepisy Karty Nauczyciela. 

 

X. DYSCYPLINA PRACY 

 

§ 42 

 

Opuszczenie całości lub części  dnia pracy bez uprzedniego zwolnienia przez dyrektora szkoły 

usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności: 

1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu 

choroby zakaźnej, 

2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej 

opieki, 

3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem         

w wieku do lat 8, 

4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy. 

 

§ 43 

 

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

uprzedzić swego przełożonego. 

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

3. W razie nie stawienia się do pracy pracownik jest zobowiązany 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: 

a/ niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu 

choroby zakaźne, 

b/ chorobą członka rodziny pracownika wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej 

opieki pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając dyrektorowi 

szkoły zwolnienie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.  

 

                                                                     § 44 

 

      1.    Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną, bądź nie usprawiedliwioną należy do 

             dyrektora szkoły lub osoby przez niego wyznaczonej.                                                            

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

podać przyczynę nieobecności na piśmie.   

          

                                                                                   § 45 

 

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

pracy przepisów bhp oraz przepisów p/pożarowych, a w szczególności: 

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

      2. stawia się do pracy po użyciu alkoholu, 

      3. spożywa alkohol w czasie pracy, 

      4. wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,     

          stosuje się kary zgodnie z KP i Kartą Nauczyciela. 

 

XI. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 46 

Wszelkie sprawy nieuregulowane lub niewprowadzone zmianami prawnymi i legislacyjnymi regulują: 

ustawy, rozporządzenia oraz akty prawne obowiązujące na terenie organu prowadzącego. 

 

§ 47 

Zmiany w regulaminie wprowadzane są zarządzeniami dyrektora, a każda zmiana potwierdzona 

będzie nowym tekstem jednolitym. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku. 

 

 


