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R E G U L A M I N  P R A C Y 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU 

 

 

Zagadnienia wstępne 

 

§ 1 

Wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku 

obowiązuje regulamin pracy ustalający wewnętrzny porządek w zakładzie pracy i związane z 

procesem pracy obowiązki zakładu i pracownika. 

 

§ 2 

Regulamin pracy określa sprawy nie unormowane odrębnymi przepisami wydanymi na 

podstawie art. 298 § 1 Kodeksu Pracy. 

 

§ 3 

Regulamin pracy ustala kierownik zakładu pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi. 

 

§ 4 

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty podania do wiadomości . 

 

§ 5 

Kierownik zakładu pracy ma obowiązek zapoznania z regulaminem każdego pracownika przed 

przyjęciem do pracy za pośrednictwem pracownika prowadzącego sprawy kadrowe. 

 

Obowiązki pracownika 

 

§ 6 

Podstawowym obowiązkiem  każdego pracownika jest: 

1. rzetelnie i efektywnie wykorzystywać czas pracy na pracę zawodową, 

2. przestrzegać ustalonego przez kierownika zakładu pracy czasu pracy i porządku, 

3. dokładnie i sumiennie wykonywać polecenia  przełożonych, 

4. przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów p. poż., 

5. przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników, okazywać pomoc podwładnym a w 

szczególności po raz pierwszy podejmującym pracę, 

6. troszczyć się o mienie zakładu pracy, 



 2 

7. przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej. 

 

Dyscyplina pracy 

 

§ 7 

1. Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uznaje się: 

a) złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także 

wykonywanie w godzinach pracy prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze 

stosunku pracy, 

b) nieprzybycie do pracy, spóźnianie się lub samowolne opuszczanie pracy bez 

usprawiedliwienia, 

c) stawianie się do pracy po spożyciu alkoholu albo spożywanie  alkoholu w czasie pracy 

lub w miejscu pracy, 

d) Zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 

e) niewykonywanie poleceń przełożonych, 

f) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników i uczniów, 

g) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp i p. poż., 

h) nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 

2.  Za naruszenie dyscypliny pracy dyrektor szkoły może stosować  kary: 

1) upomnienie 

2) nagana 

3) kara pieniężna 

3. Kary stosuje się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. O rodzaju 

zastosowanej kary decyduje dyrektor szkoły. 

 

Organizacja pracy 

 

§ 8 

1. Dyrektor szkoły określa czas pracy oraz porządek rozpoczynania i kończenia pracy 

wszystkich nauczycieli poprzez opracowanie obowiązującego tygodniowego rozkładu 

zajęć. 

2. Czas pracy nauczycieli określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany każdorazowo na 

rok szkolny i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Porządek rozpoczynania i 

kończenia pracy przez nauczycieli określa tygodniowy rozkład zajęć opracowywany na 

każdy rok szkolny. Wymiar czasu pracy, jak też godziny jej wykonywania dyrektor 

przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu rady poprzedzającym bezpośrednio 

rozpoczęcie roku szkolnego. 

 

§ 9 

1. Dyrektor szkoły określa czas pracy oraz porządek rozpoczynania i kończenia pracy 

pracownikom administracji i obsługi uwzględniając czas trwania zajęć i potrzeby 

placówki.  

2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy: od poniedziałku do piątku.  

3. Za pracę w dzień wolny od pracy wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy 

należy udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy do końca danego okresu 

rozliczeniowego.  

4. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy 

wykonywanej w ciągu 5 dni tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym.  

5. Okres rozliczeniowy czasu pracy o którym mowa w ust. 4 wynosi 3 miesiące 

kalendarzowe i pokrywa się z kwartałem. 
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6. Pracownicy administracji rozpoczynają pracę o godz. 700 a kończą o godz. 1500. 

7. Pracowników obsługi obowiązuje  pięciodniowy tydzień pracy w wymiarze 40 godzin 

tygodniowo realizowany w godzinach: 

 I zmiana od godz. 6.00 do  14. 00 

 II zmiana od godz. 13.00 do 21.00 

 

§ 10 

Pora nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano i obejmuje 8 godzin a za czas ten 

przysługuje pracownikowi odpowiednie wynagrodzenie. 

 

§ 11 

Wszyscy pracownicy mają obowiązek potwierdzenia swego pobytu w pracy: nauczyciele 

poprzez podpisy składane w dziennikach lekcyjnych, pracownicy administracji i obsługi 

odnotowują ten fakt bezpośrednio po przyjściu do pracy w liście obecności wyłożonej w 

sekretariacie. 

 

§ 12 

Po zakończeniu pracy wszyscy pracownicy mają obowiązek zabezpieczyć dokumentację i 

narzędzia pracy i zamknąć pomieszczenia a klucze pozostawić w wyznaczonym do tego celu 

miejscu. 

 

§ 13 

Po zakończeniu pracy pracownik może przebywać na terenie pracy tylko w wypadku  

wcześniejszego powiadomienia  o tym fakcie kierownika zakładu pracy i uzyskaniu jego zgody, 

chyba, że wiąże się to z wykonywanymi przez niego obowiązkami służbowymi i jest 

uzasadnione przydzielonymi obowiązkami. 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

 

§ 14 

O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik zobowiązany 

jest uprzedzić zakład pracy. 

 

§ 15 

W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi § 14 pracownik jest 

zobowiązany powiadomić zakład pracy o przyczynie i przewidywanym czasie jego nieobecności 

w pierwszym, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności osobiście, przez inne osoby, 

telefonicznie lub przez pocztę  (pocztę elektroniczną). W ostatnim przypadku za datę 

powiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. 

 

§ 16 

Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy 

przedstawiając niezwłocznie przyczyny nieobecności a na żądanie kierownika zakładu pracy 

także odpowiednie dowody. W razie nieobecności spowodowanej chorobą pracownik jest 

zobowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu 

przystąpienia do pracy. 

 

§ 17 

Zakład pracy prowadzi ewidencję nieobecności pracowników w pracy. 
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Urlopy 

 

§ 18 

Zakład pracy prowadzi ewidencję urlopów pracowniczych. 

 

§ 19 

Urlopy nauczycieli określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Pracownicy 

administracji i obsługi mają prawo do urlopu na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 20 

Zakład pracy udziela pracownikowi urlopu zgodnie z opracowanym na dany rok planem 

urlopów. 

 

§ 21 

Zakład pracy może udzielić w uzasadnionych przypadkach urlopu pracownikowi, który wystąpi 

z takim wnioskiem, jeśli nie dezorganizuje  to pracy zakładu. 

 

§ 22 

Urlopu udziela Dyrektor Szkoły pracy na wniosek pracownika przedłożony przez jego 

bezpośredniego zwierzchnika. 

 

Zwolnienia od pracy 

 

§ 23 

Zakład pracy jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu stawienia się na wezwanie 

organu administracji państwowej, organu samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji 

oraz wykonywania powszechnego obowiązku obrony na wezwanie organu właściwego w tej 

sprawie. Za czas tych zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, chyba, że organ 

wzywający wypłacił pracownikowi równowartość utraconego wynagrodzenia. 

 

§ 24 

Zakład pracy jest zobowiązany zwolnić od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia – 

pracownika powołanego  w charakterze biegłego na czas niezbędny, nie dłuższy niż 6 dni w 

roku, do wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, 

przygotowawczym i sądowym, a także członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu 

Państwa, również na czas nie dłuższy niż 6 dni w roku, do wykonywania czynności tej rady. 

 

§ 25 

Zakład pracy jest zobowiązany zwolnić od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, 

pracownika w celu wzięcia udziału w charakterze strony w posiedzeniu zakładowej komisji 

pojednawczej przy sądzie pracy. 

 

 

§ 26 

Zakład pracy jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu przeprowadzenia badań 

przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich lub szczepień jeżeli nie 

jest możliwe przeprowadzenie badań lub szczepień w czasie wolnym od pracy. Za czas zwolnień 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia  w granicach i wypadkach ustalonych odrębnymi 

przepisami. 
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§ 27 

Zakład pracy jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika: 

1. do wykonywania zadań członka ochotniczej straży pożarnej w celu uczestniczenia w akcji  

gaszenia pożaru, a ponadto – w wymiarze nie przekraczającym 6 dni w roku – na szkolenie 

pożarnicze i do wykonywania kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego poza zakładem 

pracy, w którym jest zatrudniony, 

2. do udziału w bezpośredniej ochronie przed  powodzią, 

3. w celu oddania krwi na okresowe badania lekarskie na czas oznaczony przez stację 

krwiodawstwa. 

 

§ 28 

Zwolnienie pracownika na szkolenie pożarnicze i do wykonywania kontroli zabezpieczania 

przeciwpożarowego  poza zakładem pracy, w którym jest zatrudniony następuje na wniosek 

właściwego organu terenowego administracji rządowej. 

 

§ 29 

Za czas zwolnienia od pracy w w/w przypadkach pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia. 

 

§ 30 

Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw 

osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Czas zwolnienia 

powinien być odpracowany przez pracownika a odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach 

nadliczbowych. 

 

§ 31 

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w 

razie: 

1. ślubu pracownika – 2 dni 

2. urodzenia się dziecka pracownika –2 dni 

3. ślubu dziecka – 1 dzień 

4. zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki  - 2 dni 

5. zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby 

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

 

§ 32 

Zakład pracy może udzielić pracownikowi odbywającemu szkolenie w związku z pełnieniem 

funkcji członka  zarządu zakładowej organizacji związkowej oraz społecznego inspektora pracy- 

zwolnienia od pracy, zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu wzięcia udziału w 

konsultacjach i egzaminach w wymiarze nie przekraczającym 10 dni w czasie kadencji. Wymiar 

ten dotyczy również wypadków, gdy pracownik łączy wymienione funkcje społeczne. 

 

 

Obowiązek trzeźwości i ograniczenia palenia tytoniu 

 

§ 33 

 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania na terenie zakładu pracy obowiązku 

trzeźwości 
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§ 34 

W przypadku stwierdzenia naruszenia tego obowiązku  należy powiadomić o tym fakcie 

zwierzchnika i sporządzić notatkę służbową. 

 

§ 35 

Pracownikowi przysługuje prawo żądania przeprowadzenia badania stanu trzeźwości, a w razie 

potwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu pracownik ponosi koszty badania. 

 

§ 36 

Pracownik znajdujący się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie może być 

dopuszczony do pracy ani przebywać w miejscu pracy. 

 

§ 37 

Do obowiązków kierownika zakładu pracy należy zastosować wobec pracownika kary 

dyscyplinarnej. 

 

§ 38 

Na terenie zakładu pracy będącego placówką oświatowo- wychowawczą obowiązuje zasada 

ograniczenia palenia tytoniu. 

 

§ 39 

Nie dopuszcza się palenia tytoniu w izbach lekcyjnych i na holach budynku szkolnego oraz w 

innych pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie. 

 

 

Obowiązki pracodawcy 

 

§ 40 

Zakład pracy jest zobowiązany w zakresie swoich obowiązków wobec pracownika w 

szczególności do: 

1. Zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami 

pracowniczymi, 

2. Organizowania pracy, jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystywaniu ich 

uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

3. Zapewniania przestrzegania porządku i dyscypliny 

4. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

5. Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 

 

 

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp 

 

§ 41 

1. Zakład pracy zobowiązany jest do systematycznego i zgodnego z przepisami zapoznawania 

pracowników z przepisami bhp i p. poż. Pracownicy mają obowiązek  uczestniczenia w 

szkoleniach organizowanych przez zakład pracy. 
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§ 42 

Ustala się czas trwania szkolenia i instruktażu bhp odpowiednio dla funkcjonujących w szkole 

stanowisk.  

 

§ 43 

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny – podlegają wszyscy pracownicy z chwilą rozpoczęcia 

pracy. Czas trwania instruktażu – 3 godziny według programu: 

1.  Istota BHP 

2.  Zakres obowiązków pracy pracownika i pracodawcy. 

3.  Odpowiedzialność za naruszenie BHP. 

4.  Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy. 

5.  Zagrożenia wypadkowe. 

6.  BHP przy obsłudze urządzeń, maszyn itp. 

7.  Zasady przydzielania odzieży, obuwia, sprzętu ochrony indywidualnej. 

8.  Profilaktyka zdrowotna. 

9.  Ochrona p. poż. 

10. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  

 

§ 44 

Szkolenie stanowiskowe – instruktaż stanowiskowy – podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni 

na stanowiskach robotniczych po okresie próbnym. Czas instruktażu stanowiskowego wynosi 8 

godzin  według programu: 

1.  Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy na stanowisku. 

2.  Praktyczny pokaz wykonywania pracy na stanowisku przez kierownika lub mistrza. 

3.  Próbne wykonanie pracy przez pracownika pod nadzorem dozoru technicznego (kierownik, 

mistrz). 

4.  Samodzielnie wykonana praca pod nadzorem osoby kierującej zespołem ludzi. 

5.  Omówienie i ocena przebiegu wykonywanej pracy przez pracownika na stanowisku przy 

uwzględnieniu zasad i przepisów BHP.  

 

§ 45 

Szkolenie okresowe – podlegają wszyscy pracownicy. Czas szkolenia okresowego wynosi 8 

godzin, kończy się egzaminem w formie testu (dot. pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

roboczych, biurowych i pedagogicznych) odpowiednio według programu:  

- na stanowiskach roboczych: 

1.  Regulacje prawne z zakresu prawa i ochrona pracy. 

2.  Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne. 

3.  Ocena zagrożeń, stosowanie ochron indywidualnych, zasad i metod likwidacji zagrożeń. 

4.  Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożarów, awarii, zasady udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 

5.  Okoliczności i przyczyny wypadków – dochodzenie i profilaktyka.  

 

- na stanowiskach administracyjno-biurowych i pedagogicznych:  

 

1.  Wybrane zagadnienia z prawa pracy – Kodeks Pracy.  

- Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy;  

- Prawna ochrona kobiet i młodocianych;  

- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.  
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2.  Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi przy pracy 

oraz  metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników oraz uczniów.  

3.  Zagadnienia związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad 

ergonomii stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.  

4.  Postępowanie w razie wypadku oraz udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej.  

5.  Zagadnienia ochrony p.poż. i ochrony środowiska.  

 

 Tryb przeprowadzania szkoleń 

 

§ 46 

1.  Instruktaż wstępny przed dopuszczeniem do pracy przeprowadza osoba upoważniona do 

takiego szkolenia, posiadająca przygotowanie w tym zakresie (pracodawca, kierownik 

gospodarczy).  

2.  Instruktaż stanowiskowy po okresie próbnym 7 – 10 dni przeprowadza kierownik 

gospodarczy realizujący zadania służby bhp.  

3.  Szkolenie okresowe w okresie od 6 – 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy przeprowadza 

firma/osoba na zlecenie pracodawcy posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i 

p.poż. Program szkolenia wg. profilu produkcji świadczonych usług ustala pracodawca z 

organizatorem szkolenia lub uprawniona osoba (inspektor BHP, inspektor ds. kadr, kierownik 

działu).  

4.  Ważność szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych wynosi do 3 lat.  

5.  Ważność szkolenia na stanowiskach: pracodawcy, kierownicy, pracownicy administracyjno – 

biurowi i pedagogiczni wynosi 5 lat.  

6.  Po przeprowadzeniu szkolenia – instruktażu wstępnego i stanowiskowego pracownik 

potwierdza odbyte szkolenie na dokumencie według wzoru:   

„Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” 

  

 1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie …………………………………………  

 

 2. Nazwa komórki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. W.Szafera w Ełku 

 3. Instruktaż 

wstępny  

  

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ……………………… r.   

………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)  

 ………………………………………  
(podpis osoby, której udzielono instruktażu)  

 4. Instruktaż 

stanowiskowy  

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ………………………….  

Przeprowadził w dniach …………. …..  ……………….……………………….  
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu 

wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy Pan (i) ………………………………………  został(a) dopuszczony (a) do 

wykonywania pracy na stanowisku …………………………………………..  

………………………………………….  
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(podpis osoby, której udzielono instruktażu) 

…………………………………….  
(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

2) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy    ……………………………….  

Przeprowadził w dniach …………………r. ……………………………….  
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)  

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu 

wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy Pan (i) ………………………………………… został(a) dopuszczony (a) 

do wykonywania pracy na stanowisku …………………….  

………………………………………….  

(podpis osoby, której udzielono instruktażu)  

 

…………………………………… 

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)  

 

7. Zaświadczenie z odbytego kursu – szkolenia okresowego wydaje firma przeprowadzająca 

szkolenie wg. obowiązujących wzorów MENiS. Dokumenty z przeprowadzonych szkoleń winny 

znajdować się w aktach osobowych pracowników.  

Zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

 

§ 47 

1. Zakupem, magazynowaniem i wydawaniem odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz 

środków  ochrony indywidualnej zajmuje się kierownik gospodarczy.  

2. Kierownik gospodarczy prowadzi kartoteki (Karta ewidencyjna  wyposażenia) na pobraną 

odzież roboczą, ochronną i środki ochrony indywidualnej.  

3. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych,  natomiast 

odzież i obuwie robocze – do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym 

dokonanie naprawy.  

4. Pracownik jest zobowiązany do utrzymywania w należytym stanie przydzielone  mu środki 

ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.  

5. Pracodawca zapewnia pranie odzieży ochronnej.  

6. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego  pracownikowi należy niezwłocznie wydać nowe środki ochrony indywidualnej, 

odzież i obuwie  robocze przewidziane w tabeli norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych 

przedmiotów nastąpiły  z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie 

zamortyzowanej części wartości utraconej lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego. Kwotę  tę może pracodawca obniżyć jeżeli uzasadniają to 

okoliczności zniszczenia.  

7. Oceny zniszczenia lub zużycia środków, o których mowa w pkt. 7 dokonuje  na protokole 

wybrakowania komisja wyznaczona przez pracodawcę.  

8. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany zwrócić pobraną odzież 

 roboczą i obuwie robocze lub zapłacić równowartość pieniężną tych przedmiotów  z 

uwzględnieniem stopnia ich zużycia. Pracodawca może wyrazić zgodę na obniżenie ustalonej 

 należności.    
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§ 48 

1. Ustala się następujące normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego dla pracowników. 

Lp.  Stanowisko pracy  Odzież i 

obuwie 

robocze  

Termin 

użytko 

-wania  

Środki ochrony 

indywidualnej  

Termin 

użytkowania  

 Nauczyciel 

wychowania  

fizycznego  

Dres 

Podkoszulka 

Spodenki gim. 

Obuwie sport.  

36  

12  

12  

min. 24 

      

 

 

Kucharka Fartuch biały 

Fartuch 

wierzchni 

Buty 

profilaktyczne 

12  

 

12 

 

 

12 

Rękawice gumowe  

Czepek 

do zużycia 

 

do zużycia 

 

 

 

 

 Sprzątaczka   Fartuch 

roboczy  

Buty 

profilaktyczne 

12  

 

12  

Rękawice 

gumowe  

Szelki 

bezpieczeństwa  

do zużycia 

 

 

do zużycia 

 Konserwator, 

pracownik prac 

lekkich  

Ubranie 

robocze  

Buty robocze  

12  

 

24  

Rękawice 

ochronne  

Okulary 

ochronne  

 do zużycia 

 

do zużycia 

 

2. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego - pracodawca wypłaci 

ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny oraz 

przewidywane okresy użytkowania. 

3. W przypadku nauczycieli wychowania fizycznego ustala się roczną stawkę ekwiwalentu 

za odzież i obuwie sportowe ujęte w tabeli.  

a. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest w porozumieniu ze związkami zawodowymi i 

odnotowana w protokole posiedzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

b. Pierwszy ekwiwalent dla nauczyciela wychowania fizycznego wypłacany jest we 

wrześniu po roku pracy. 

 

§ 49 

1. Pracownik ma nieograniczony dostęp na terenie szkoły do środków higieny osobistej. W 

mydło i ręczniki jednorazowe wyposażone są pracownicze sanitariaty. 

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych mają zapewnione właściwe środki 

czyszczące. 
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§ 50 

Na terenie szkoły pracownikom zapewnia się możliwość spożycia ciepłego napoju w postaci 

kawy lub herbaty wydawanej przez kierownika gospodarczego za pośrednictwem wskazanego 

pracownika. Miejscem właściwym do wydawania tych napoi jest portiernia na I piętrze. 

 

Wykaz prac wzbronionych kobietom 

 

§ 51 

1. Kobietom wzbronione jest wykonywanie wszystkich prac, przy których najwyższe wartości 

 obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, 

 przekraczają 5000kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min.   

2. Zabronione jest ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:  

a. 12 kg – przy pracy stałej  

b. 20 kg – przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej).   

3. Zabronione jest ręczne podnoszenie pod górę – po schodach, pochylniach itp. których 

maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość 5 m- ciężarów przekraczających:  

a. 8 kg – przy pracy stałej  

b. 15 kg – przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej)   

4. Zabronione jest kobietom w ciąży lub karmiących piersią wykonywanie:  

a. wszystkich prac przy których najwyższe wartości obciążenia praca fizyczną, mierzone 

wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekracza2900 kJ na zmianę roboczą, 

b. prac wymienionych w pkt. 2-3, jeżeli występują przekroczenia ¼ określonych w nich 

wartości, 

c. prac w pozycji wymuszonej, 

d. prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.   

5. Inne prace zabronione wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

10.09.1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet ( Dz. 

U. nr 114, poz. 545 i Dz. U. z 2002r. nr 127, poz. 1092)    

 

Zasady wynagradzania 
 

§. 52 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i 

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

 

Wynagradzanie nauczycieli 
 

§. 53 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi wynagrodzenie nauczycieli są: 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli  

 regulaminy wynagradzania uchwalane przez Radę Miasta Ełku 

 

Określają one stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki za pracę w godzinach 

ponadwymiarowych, dodatki stażowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne, dodatki za warunki 

pracy. 
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§. 54 

Dyrektor szkoły może zwiększyć stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zgodnie z 

obowiązującym regulaminem oraz decyzji organu prowadzącego określających średnią i 

maksymalną wysokość tego zwiększenia. 

 

§. 55 

W sprawach nie unormowanych powyższymi przepisami decyzje podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie ustaleń poczynionych przy współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

 

§. 56 

Wypłata miesięcznego wynagrodzenia dla nauczycieli następuje 1 każdego miesiąca i płacona 

jest z góry.  

Jeśli 1 danego miesiąca przypada dzień wolny od pracy, wypłata następuje w dniu następnym. 

 

 

Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi. 
 

§. 57 

Wobec pracowników administracji i obsługi szkoły stosuje się czasową oraz czasowo - 

premiową formę wynagradzania. 

 

§. 58 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych określa dyrektor szkoły 

stosownie do §. 1 niniejszego regulaminu po uzyskaniu potwierdzenia organu prowadzącego o 

wysokości środków finansowych na ten cel i uzgodnieniach z zakładowymi organizacjami 

związkowymi. 

 

§. 59 

Pracownikom administracji i obsługi przysługuje dodatek stażowy i wynagrodzenie za pracę w 

godzinach ponadwymiarowych i nocnych.  

 

§. 60 

Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje 20% dodatek za każdą godzinę 

pracy w porze nocnej. Pora nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 rano i obejmuje 8 godzin. 

 

Zasady premiowania pracowników administracji i obsługi 

 

§. 61 

Dyrektor szkoły może przyznać pracownikowi premię za wykonywaną pracę, jeśli dysponuje 

wolnymi środkami na funduszu płac. 

 

§. 62 

Premię uznaniową przyznaje się na podstawie przydatności zawodowej, wyników w pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem wydajności pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz 

aktywności pracy. 

 

§. 63 

Premia może być przyznana do wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego. 
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§. 64 

Decyzję o przyznaniu premii indywidualnej podejmuje bezpośrednio pracodawca. 

 

§. 65 

Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym płatne jest co miesiąc z 

dołu w dniu 27 każdego miesiąca, a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy to w dniu 

poprzedzającym. 

 

§. 66 

Wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana 

jest w terminie do 27 następnego miesiąca. 

 

 

Ustalenia wspólne 
 

§.67 

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy za 

zgodą pracownika.  

Jeśli pracownik nie posiada rachunku wypłata dokonywana jest w księgowości szkoły do rąk 

własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej bądź współmałżonka pracownika, 

jeśli nie złożył on pisemnego sprzeciwu a sam nie może osobiście odebrać wynagrodzenia z 

powodu przemijającej przeszkody.  

 

§. 68 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacane jest nie później niż w 

ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

 

§. 69 

Na wniosek pracownika pracodawca zobowiązany jest do udostępnienia mu dokumentacji 

płacowej do wglądu. 

 

§. 70 

Z wynagrodzenia ulegają potrąceniu: 

a. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 

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

świadczenia alimentacyjne, 

c. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy, 

d. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę. 

 

§. 71 

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

najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.  

Do wynagrodzenia, o którym mowa nie wlicza się: 

a. nagród jubileuszowych, 

b. odpraw rentowo-emerytalnych, 

c. nagród z ZFN, 

d. wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach ponadwymiarowych, 
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§ 72 

Wszelkie zmiany regulaminie wymagają zaopiniowania przez zakładowe organizacje 

związkowe. 

 

§. 73 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.  po podpisaniu go przez przedstawicieli 

związków zawodowych. 

 

 

 

Przedstawiciel ZNP: ……………………………………………………… 

 

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”: …………………………………….. 

 


