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PODSTAWA PRAWNA:

1. Regulamin niniejszy wprowadza się w oparciu o przepisy:
- art. 104 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. Z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi
zmianami),
- § § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r.
w sprawie regulaminu pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w
pracy i udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 49, poz.
299 z późniejszymi zmianami),
- art. 39 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 41 ust. 1 pkt 1, art. 50, ust. 2 pkt 4 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.
425 z późniejszymi zmianami)
2. Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w:
- Kodeksie Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.
141 z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr
55, poz. 234),
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie
Regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w
pracy i udzielania zwolnień od pracy,
- Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3,
poz. 19 z późniejszymi zmianami.
3. Regulamin niniejszy ustala porządek wewnętrzny w Szkole Podstawowej  im. Orła 
Białego oraz określa związane z działalnością placówki obowiązki dyrekcji i 
pracowników.



ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Regulamin pracy ustala organizację_ i porządek w procesie pracy oraz związane z
tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§ 2. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy obejmują wszystkich pracowników
zatrudnionych u pracodawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy
kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.
§ 3. Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o pracodawcy, należy przez to
rozumieć – dyrektor szkoły: zakład pracy – szkoła podstawowa

ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 
  § 4   Pracodawca jest w procesie pracy zobowiązany w szczególności:

1) szanować godność i inne dobra osobiste pracowników,
2) przeciwdziałać w dyskryminacji w zatrudnieniu szczególności ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania  polityczne,  przynależność 
związkową,  pochodzenie etniczne,  wyznanie,  a  także ze względu na zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

3) zapewnić pracownikom przydział pracy zgodnie z treścią zawartych   umów o pracę, 
4)  zaznajomić  pracowników  z  zakresem  ich  uprawnień  i  obowiązków,  sposobem 

wykonywania pracy na danym stanowisku i zależnością    służbową,
5)  wskazać  pracownikom  miejsce  pracy  oraz  dostarczyć  im  koniecznych    instrukcji, 

materiałów i narzędzi,
6)  organizować  pracę  w  sposób  zapewniający  pełne  wykorzystanie  czasu    pracy  oraz 

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

7) informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną  przez nich 
pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

8)  zapewnić  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy  oraz  prowadzić systematyczne 
szkolenie pracowników z zakresu BHP,

9) organizować wymagane badania lekarskie pracowników,
10) dostarczyć nieodpłatnie pracownikom przysługujące im środki ochrony  indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze,
11) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
12) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
13) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
14). przeciwdziałać mobbingowi,
15). zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
16).prowadzić  dokumentację  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  akta 

osobowe,



ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 5. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
1.  Przez  nawiązaniu  stosunku  pracy  pracownicy  zobowiązują  się  do  wykonywania  pracy 
określonego  rodzaju  na  rzecz  Pracodawcy i  pod  jego  kierownictwem w miejscu  i  czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę..
2. Pracownicy są zobowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 
poleceń przełożonych które dotyczą pracy jeżeli nie są  sprzeczne z przepisami prawa lub 
umową o pracę.
3. Pracownicy są obowiązani zwłaszcza:

a) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy
b) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego zakładzie pracy porządku,
c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych,
d)  dbać  o  dobro  zakładu  pracy,  chronić  jego  mienie,  oraz  zachowywać  w  tajemnicy 

informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
e) zachować trzeźwość w pracy i na terenie zakładu pracy,
f) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
g) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

4. Pracownicy są obowiązani do wykonywania każdej zleconej im pracy, odpowiadającej ich 
kwalifikacjom zawodowym i  nie  wykraczającej  poza warunki  wynikające  z  umowy o 
pracę, chyba, że warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia  pracownika  albo  gdy  wykonanie  pracy  grozi 
takim niebezpieczeństwem innym osobom.

5. Jeśli wymagają tego potrzeby Pracodawcy, pracownicy są zobowiązani do wykonywania 
także zleconych im prac innych niż określonych w umowie i w innym miejscu pracy, w 
okresie nie przekraczającym 3 miesięcy w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że nie 
powoduje  to  obniżenia  wynagrodzenia,  odpowiada  kwalifikacjom  posiadanym  przez 
pracowników i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

6. W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia    lub zdrowia albo 
dla  ochrony  mienia  lub  usunięcia  awarii  oraz szczególnych  potrzeb  pracodawcy, 
pracownicy  są  zobowiązani  do wykonywania  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  i 
pełnienia dyżurów.

            
 § 6 . W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są 
zobowiązani:
    a) zwrócić Pracodawcy pobrane narzędzia i materiały oraz odzież roboczą i ochronną,
    b) rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,
   c) przedłożyć  książeczkę ubezpieczeniową  celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku 

pracy.



 § 7. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu
art. 52 par. 1 pkt 1 k.p.   ustalonego w zakładzie porządku i dyscypliny pracy, uzasadniających 
zastosowanie odpowiednich sankcji prawa pracy, zwolnienia dyscyplinarnego nie wyłączając, 
jest:
    a)  złe  i  niedbałe  wykonanie  pracy  przez  psucie  materiałów,  narzędzi i  urządzeń 

technicznych,
    b)  wykonywanie,  bez  zezwolenia  przełożonych,  prac  nie  związanych  z zadaniami 

wynikającymi z umowy o pracę,
     c) nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
     d) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy 

lub po pracy na terenie zakładu pracy,
     e) niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie poleceń przełożonych,
    f) nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
    g) zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
    h) niewłaściwy stosunek do przełożonych i współtowarzyszy pracy,
    i)  nieprzestrzeganie  tajemnicy  służbowej  i  innej  tajemnicy przewidzianej  w  przepisach 

prawa.
    j) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu
      lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie
     zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem

§ 8. Naruszeniem obowiązków pracowniczych jest w szczególności:
 1) niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie obowiązków pracowniczych,
 2) naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej lub tajemnicy
 przedsiębiorstwa i w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo
 w ochronie tych tajemnic,
3) zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
4) niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych,
współpracowników i klientów pracodawcy,
5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż
.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW 

PRZESTRZEGANIA TRZEŹWOŚCI

   § 9 Pracownikom zabrania się wnoszenia na teren zakładu pracy napojów alkoholowych.

  §10 Naruszenie przez pracowników obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadkach:
    a) stawienia się w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości,
    b)  doprowadzenia się  w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy do stanu po użyciu 

alkoholu lub stanu nietrzeźwości,
    c) spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy.



   §11.1. Pracownicy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości powinni być 
odsunięci od wykonywania pracy względnie nie dopuszczeni do niej. Za dopełnienie tego 
obowiązku odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony.

2.  Przełożony  jest  obowiązany  do  zgromadzenia  dowodów  na  zaistniałą okoliczność 
(zeznania świadków, oględzin i badań lekarskich).

   §12.1.  W razie  uzasadnionego  podejrzenia  o  naruszenie  przez  pracownika obowiązku 
trzeźwości,  bezpośredni  przełożony  powinien  poinformować pracownika  o 
przysługującym mu prawie żądania przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości. 

2. W razie wykazania przy pomocy badań stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu 
pracownik zostaje obciążony kosztami tych badań. 

   §13. Z przebiegu działań mających na celu stwierdzenie naruszenia obowiązku trzeźwości, 
bezpośredni przełożony pracownika sporządza protokół.

     §14 Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie żądanego przez pracownika 
badania stanu trzeźwości.

    §15.1.  Z  czynności  o  jakich  mowa  w  §  11-12  stwierdzających  naruszenie  przez    
pracownika obowiązku trzeźwości, Pracodawca sporządza protokół, który powinien zawierać 
następujące dane:
    a)  imię  i  nazwisko  przełożonego  lub  innej  osoby  zgłaszającej  naruszenie  obowiązku 

trzeźwości przez pracownika,
    b)  dane osobowe pracownika  oraz opis  sposobu i  okoliczności  naruszenia przez niego 

obowiązku trzeźwości,
    c) wskazanie dowodów (protokoły) z czynności o których mowa w § 11,
    d) datę sporządzenia protokółu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

2. Pracodawca prowadzi ewidencję przypadków naruszenia obowiązku trzeźwości.

  §16  Pracownicy  naruszający obowiązek  trzeźwości  oraz  przełożeni  służbowi  tolerujący 
nietrzeźwość  w  pracy  u  podległych  im  pracowników  ponoszą  wszelkie  skutki  prawne 
przewidziane  w  obowiązujących  przepisach,  z  natychmiastowym  zwolnieniem  pracy 
włącznie. 

   §17.1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do osób nie 
będących  pracownikami,  wykonujących  na  terenie  zakładu pracę,  bez  względu  na 
podstawę prawną świadczenia tej pracy.

       2. W razie zachowania się osób, o których mowa w ust. 1, wykazującego znamiona 
wykroczenia lub przestępstwa pracodawca przekazuje sprawę  do właściwych organów 
informując  pracodawców  bądź  zleceniodawców tych  osób  o  przekazaniu  sprawy  do 
organów ścigania.

   §18. 1.      W przypadku podejrzenia że pracownik wykazujący objawy nietrzeźwości może 
być  zatruty  preparatami  innymi  preparatami  pochodzenia  np.  chemicznego,  kierownik 



zakładu jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia pogotowia ratunkowego lub 
zorganizowania przewozu pracownika do najbliższej placówki służby zdrowia.

     2.      Bezpośredni przełożony powinien spowodować doprowadzenie pracownika do izby 
wytrzeźwień, jednostki Policji, albo do miejsca zamieszkania, jeżeli pracownik w stanie 
nietrzeźwości wywołuje zgorszenie w zakładzie pracy bądź zagraża życiu własnemu lub 
innych osób.

ROZDZIAŁ V
WYMIAR, SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY

    §19 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, w 
zakładzie  pracy  lub  innym  miejscu  wyznaczonym  do  wykonania  pracy  i  w  czasie 
rzeczywistego wykonania pracy poza normalnymi godzinami.

     §20  Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. 

    §21  Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają 
indywidualne umowy o pracę.

   §22.1. U Pracodawcy obowiązuje  system czasu pracy, przypadający w godzinach :
             woźny szkoły – 7.15 – 14.15 
             sprzątaczka    -13.00 -  21.00
2. Czas pracy nauczycieli wynika z przepisów szczegółowych(Karta Nauczyciela) .

3. Czas pracy pracowników obsługi nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 
42  godziny  na  tydzień,  w  przyjętym  okresie  rozliczeniowym,  przy  uwzględnieniu  39 
dodatkowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, przy czym w każdym okresie 
obejmującym kolejne trzy miesiące liczba tych dni nie może być mniejsza niż 9. 
 Okres rozliczeniowy obejmuje trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 

     Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na 
tydzień  w  przyjętym  okresie  rozliczeniowym  nie  stanowi  pracy  w  godzinach 
nadliczbowych 

§ 23  1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład 
jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, który pracownik jest objęty.

   2. Pracownikom obsługi, dla których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 
godzin przysługuje wliczana do czasu pracy 15 minutowa przerwa.

 § 24    1. Praca wykonywana w godzinach od 22 do 6 - jest pracą w porze nocnej.
    2. Za pracę w niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 6 rano w 

tym dniu a 6 rano następnego dnia.

 § 25.1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego 
ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

    2. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.



  § 26.1.      Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy jest pracą 
w godzinach nadliczbowych i jest dopuszczalna w razie:

a.       konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

b.      szczególnych potrzeb pracodawcy.

   2.            Za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych,  oprócz   normalnego  wynagrodzenia 
przysługuje dodatek  w wysokości określonej w art. 1511 KP

     3.            W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na 
pisemny wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego 
od pracy.

   4.            Udzielenie  czasu  wolnego  w  zamian  za  czas  przepracowany  w  godzinach 
nadliczbowych może  nastąpić   także  bez  wniosku pracownika,  najpóźniej  do  końca 
okresu  rozliczeniowego  rozliczeniowego  wymiarze  o  połowę  wyższym  niż  liczba 
przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 1512 §2)

ROZDZIAŁ VI
WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW W NARZĘDZIA I MATERIAŁY

 §  27.1.  Pracownicy  są  zobowiązani  do  utrzymania  na  stanowiskach  pracy porządku  i 
czystości.

  2.  Narzędzia  i  materiały  oraz  środki  czystości,  odzież i  obuwie  robocze  winny być  po 
godzinach  pracy przechowywane  w szafkach bądź  zamykanych  pomieszczeniach  albo 
innych miejscach wskazanych przez przełożonych.

  3. Zabrania się przechowywania w szafkach, szafach, w biurkach i innych miejscach nie 
przeznaczonych specjalnie do tego celu wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie 
pożarowe (benzyny, spirytusu, innych materiałów łatwopalnych).

  4.  Za  wnoszone  na  teren  zakładu pracy albo pozostawione  w biurkach,  szafach lub  w 
pomieszczeniach prywatne przedmioty wartościowe lub pieniądze Pracodawca nie ponosi 
odpowiedzialności.

 § 28.1. Wydawanie pracownikom narzędzi i materiałów koniecznych do wykonywania pracy 
jest ewidencjonowane. Za ewidencję odpowiedzialni są pracownicy.
 2. Pracownicy są zobowiązani rozliczyć się z pobranych narzędzi i materiałów.
 3.  Pracownicy  są  odpowiedzialni  za  należyte  przechowywanie  pobranych narzędzi  i 

materiałów  oraz  ich  zabezpieczenie  przed  kradzieżą, zniszczeniem  lub  uszkodzeniem. 
Utratę,  zniszczenie  czy  uszkodzenie  narzędzi,  pomocy  dydaktycznych,  pracownik 
niezwłocznie zgłasza przełożonemu.

 4.  Wynoszenie  narzędzi  i  materiałów  poza  teren  zakładu  bez  pisemnego zezwolenia 
przełożonego, jak też używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.



ROZDZIAŁ VII
WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE ZAKŁADU PRACY 

W CZASIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

 § 29. 1 Na terenie zakładu pracy poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać:
a) osoby zarządzające zakładem pracy,
b) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w zakładzie,
c) pracownicy obsługi zatrudnieni w zakładzie

    d) inni pracownicy za zgodą pracodawcy.
   2.Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście
      obecności.
   3. Pracownik może opuścić miejsce pracy za zgoda bezpośredniego przełożonego.
       Godziny wyjścia i powrotu do pracy rejestruje się na liście .
  4. Pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy, za
      pisemnym zezwoleniem bezpośredniego przełożonego.
  5. Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest zabezpieczyć narzędzia,
     materiały, dokumenty lub podobne przedmioty pracy i pozostawić miejsce pracy w 
należytym porządku.
  6. Wykonywanie jakichkolwiek prac na rachunek prywatny na terenie zakładu pracy
   także poza godzinami pracy jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgoda pracodawcy.
  7. Palenie tytoniu jest zabronione na terenie zakładu pracy
  8. 1. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wszelkich
   zmianach w stanie rodzinnym, warunkujących nabycie lub utratę uprawnień do właściwych
   świadczeń.
  9. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o istotnych
   zmianach swoich danych osobowych, a w szczególności o zmianie nazwiska, adresu
  zamieszkania oraz danych osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy.

10.  W zakładzie  pracy  obowiązuje  zasada  podporządkowania  się  poleceniom    wydanym 
przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

11. W razie wydawania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla, pracownik,  który 
takie  polecenie  otrzymał,  jest  obowiązany  je  wykonać po  zawiadomieniu  swego 
bezpośredniego przełożonego.

ROZDZIAŁ VIII
TERMIN, MIEJSCE I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPŁATY WYNAGRODZENIA

 § 30. 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu w stałym 
i  ustalonym z góry ustalonym terminie  podawanym na początku roku do wiadomości 
pracowników,.

 2  Wynagrodzenie  za pracę pracownikom pedagogicznym płatne z góry pierwszego dnia 
każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym ustawowo od pracy , 
wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

3. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami odbywa się z dołu 
w  przedziale od 25 do 31 każdego miesiąca



4. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę wypada w dniu wolnym od pracy, 
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

5. Na żądanie pracownika udostępnia mu się do wglądu dokumenty, na podstawie których 
zostało obliczone jego wynagrodzenie.

6.Wynagrodzenie wypłaca się w gotówce do rąk pracownika albo osoby upoważnionej
w kasie, w godzinach jej otwarcia. Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie wypłaca się
na wskazany przez niego rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ IX
OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

 § 31.  1  Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia. 

     2. Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać 
kobiet,     stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  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. 
 § 32.  1 Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze 
nocnej. 
     2. Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać 
młodocianych, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
    3.  Rodzaje  prac  wykonywanych  w  zakładzie  pracy  oraz  wykaz  stanowisk  pracy 
dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, 
stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 

    

 ROZDZIAŁ X
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

   §  33.1.  Pracodawca  jest  zobowiązany  chronić  zdrowie  i  życie  pracowników poprzez 
zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pracy  przy  odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

   2. Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:
a) organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy,



b) zapewnić przestrzeganie  w zakładzie pracy przepisów oraz zasad  bezpieczeństwa i 
higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia  uchybień w tym zakresie, oraz kontrolować 
wykonanie tych poleceń,

c) zapewnienie należytego stanu pomieszczeń, terenów i urządzeń z nimi związanych oraz 
maszyn i innych urządzeń technicznych,

c) zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia,
d).  zapewnić  wykonanie  nakazów  ,  wystąpień,  decyzji  i  zarządzeń  wydawanych  przez 

organa nadzoru nad warunkami pracy,
e). zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy
f) ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
g) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie BHP,
h)  dostarczenie  środków  ochrony  indywidualnej,  które  spełniają  wymagania  dotyczące 

oceny zgodności określone w odrębnych przepisach,
i)  pracodawca jest  zobowiązany dostarczyć  pracownikowi  nieodpłatnie  odzież  i  obuwie 

robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli:
a. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu,
b. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa pracy.

j).  ustalić  rodzaje  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego, 
których  stosowanie  jest  niezbędne,  oraz  ustalić  przewidywane okresy użytkowania 
odzieży i obuwia roboczego. 

k) nieodpłatne dostarczenie pracownikom środków higieny osobistej.

3. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz 
stosuje  niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

4.  Pracodawca  informuje  pracowników  o  ryzyku  zawodowym,  które  wiąże  się  z 
wykonywana pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

  §  34.1.  Każdy  nowoprzyjęty  pracownik  przechodzi  przeszkolenie  wstępne obejmujące 
instruktaż  ogólny  i  stanowiskowy  oraz  przeszkolenie  w zakresie  ochrony 
przeciwpożarowej.

2. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie.
3. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad BHP ogólnych oraz dotyczących 

zajmowanego stanowiska jest zabronione.
4. Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym BHP, których częstotliwość i czas trwania 

określa pracodawca.
5. Pracownicy którzy nie przedłożą aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań  do  pracy  na  określonym stanowisku,  nie  będą  przez  Pracodawcę 
dopuszczeni do pracy. 

 §35.1. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest podstawowym obowiązkiem pracowników.
2. Pracownicy są w szczególności obowiązani:
    a) znać przepisy i zasady bezpiecznej pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego 

zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.



    b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy  oraz  stosować  się  do  wydawanych  w  tym  zakresie  poleceń  i  wskazówek 
przełożonych.  dbać  o  należyty  stan  sprzętu,  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi  oraz ład  i 
porządek na stanowisku pracy,

    c) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi
d). stosować środki ochrony zbiorowej i używać środki ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem,
    e) poddawać się wstępnym i, okresowym i kontrolnym badaniom oraz innym zaleconym 

badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
f).  niezwłocznie  informować  przełożonego  o  wypadku  przy  pracy,  o  pożarze  oraz  o 

zagrożeniu wypadkowym i pożarowym,
      g)  współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków BHP.

 §  36.1.  W  razie,  gdy  warunki  pracy  nie  odpowiadają  przepisom  BHP  i  stwarzają  
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub 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. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia o jakim mowa w 
ust.  1  pracownik  ma  prawo  oddalić  się  z  miejsca zagrożenia,  zawiadamiając  o  tym 
niezwłocznie przełożonego.

  3. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego powstrzymać się od 
wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, 
gdy jego  stan  psychofizyczny nie  zapewnia  bezpiecznego  wykonania  pracy  i  stwarza 
zagrożenie dla innych osób.

  4.  W  przypadkach  określonych  w  ust.  1  i  2  pracownik  zachowuje  prawo  do    
wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ XI
SPOSÓB POTWIERDZANIA PRZEZ PRACOWNIKA

PRZYBYCIA DO PRACY ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

 § 37.1. Przybycie do pracy pracownicy obsługi potwierdzają własnoręcznym podpisem na 
listach obecności.

      2.  Listy  obecności  wykłada  w  miejscu  wyznaczonym  i  kontroluje prawidłowe  jej 
wypełnienie.

     3. Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny 
sposób  stanowi  ciężkie  naruszenie obowiązków  pracowniczych  uzasadniające 
zastosowanie  sankcji,  z rozwiązaniem  umowy  o  pracę  bez  wypowiedzenia  z  winy 
pracownika włącznie.



 §  38.1.  Pracownicy  są  obowiązani  stawić  się  do  pracy  w  takim  czasie,  aby  w  porze 
rozpoczynania  pracy znajdować się  na  stanowisku  pracy w gotowości  do rozpoczęcia 
pracy znajdował się na stanowisku pracy.

 §  39.1.  Po  zakończeniu  pracy  pomieszczenia  należy  zamknąć  na  klucz  po uprzednim 
wyłączeniu  urządzeń  elektrycznych,  zamknięciu  okien  i sprawdzeniu  zabezpieczenia 
przeciwpożarowego.

  § 40.1. Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie 
nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa 
do przewidzenia przekazując odpowiednie  informacje przełożonemu.

2. W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest 
zobowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego o przyczynie swej  nieobecności i 
przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.

3.  Zawiadomienia o  jakim mowa w ust.  2  pracownik  dokonuje  osobiście  lub  przez inną 
osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, 
przy czym za datę zawiadomienia uważa  się datę stempla pocztowego.

4.  Niedotrzymanie  terminu  o  jakim  mowa  w  ust.  2  może  być usprawiedliwione  jedynie 
szczególnymi okolicznościami.

§ 41.1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy, 
przedstawiając  swemu  przełożonemu  dowody  usprawiedliwiające  nieobecność  lub 
spóźnienie.

2. Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia natychmiast, 
zaś  dowody  usprawiedliwiające  nieobecność  w pracy  najpóźniej  drugiego  dnia  tej 
nieobecności.

3.  Decyzje  w  sprawach  uznania  nieobecności  w  pracy  lub  spóźnień  do pracy  za 
usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje dyrektor Zakładu.

4. Spóźnienia i nieobecności w pracy podlegają ścisłej ewidencji przez pracodawcę.

 §  42.1.  Załatwianie  przez  pracowników  spraw  osobistych,  rodzinnych  czy społecznych 
powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

2.  Załatwianie  spraw  o  jakich  mowa  w  ust.  1  w  czasie  godzin  pracy  jest dopuszczalne 
wyłącznie w granicach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy.

3. Zwolnień od pracy udziela kierownik zakładu pracy. 
  § 43. 1Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy lub zwolnienia od niej nie przysługuje, 
chyba,  że  przepisy  prawa  pracy  stanowią  inaczej,  albo  pracownik  czas  nieobecności 
odpracuje.
2.  Pracodawca  zobowiązany  jest  zwolnić  pracownika  od  wykonywania  pracy  na  czas 
obejmujący:  2  dni  –  ślub pracownika,  urodzenia dziecka,  zgonu małżonka,  dziecka,  ojca, 
matki,  ojczyma lub macochy;  1 dzień – ślub dziecka pracownika, zgon i  pogrzeb siostry, 



brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także osoby pozostającej na wyłącznym utrzymaniu 
pracownika lub pod jego bezpośrednia opieką

 § 44 .Prawidłowość wykorzystania zwolnień od pracy uzasadniających stwierdzoną przez 
właściwego  lekarza  niezdolnością  do  pracy  podlega  kontroli  w  trybie  i  na  zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

                                                         ROZDZIAŁ  XII

UDZIELANIE URLOPÓW

  § 45. 1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi na zasadach
określonych w kodeksie pracy, w terminie ustalonym przez pracodawcę_ po porozumieniu z
pracownikiem.
2. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i
konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Do 31 grudnia każdemu pracownikowi, za
podpisem, podaje się do wiadomości plan urlopów na następny rok kalendarzowy. 
3. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, przed terminem jego rozpoczęcia
pracownik ma obowiązek złożyć do bezpośredniego przełożonego wniosek urlopowy.
4. Bezpośredni przełożony przekazuje wniosek urlopowy ze swoją pisemną akceptacją
specjaliście do spraw kadr i płac.
5. Na polecenie bezpośredniego przełożonego, przed rozpoczęciem urlopu, pracownik
jest zobowiązany do przekazania niezbędnych informacji, dokumentów i przedmiotów osobie,
która będzie go zastępować.

§ 46. 1. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu „na żądanie” w terminie przez niego
wskazanym w wymiarze nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym.
2. Pracownik zgłasza na piśmie żądanie udzielenia urlopu bezpośredniemu
przełożonemu , możliwie jak najwcześniej, z
uwzględnieniem ust. 3.
3. Pracownik może zgłosić wykorzystywanie urlopu najpóźniej w dniu jego
rozpoczęcia. Forma zawiadomienia jest dowolna, z tym że niezwłocznie po powrocie do
pracy pracownik powinien potwierdzić na piśmie wykorzystanie urlopu „na żądanie”.
§ 47. Pracodawca może zobowiązać pracownika do podania adresu, pod którym będzie
przebywał podczas urlopu lub do okresowego kontaktowania się z bezpośrednim
przełożonym lub inna wyznaczoną osobą.
§ 48. 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu
bezpłatnego.
2. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące pracownik zawiera z
pracodawca porozumienie określające przypadki, w których może nastąpić odwołanie
pracownika z urlopu.



ROZDZIAŁ XIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW

  § 49.1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie 
pracy,  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przepisów  przeciwpożarowych, 
przeciwpożarowych  także  przyjętego  sposobu  potwierdzania  przybycia  i  obecności  w 
pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 

    a) karę upomnienia,
    b) karę nagany 

2.  Za  nieprzestrzeganie  przez  pracownika  przepisów  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  lub 
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez    usprawiedliwienia, stawianie się 
do pracy w stanie nietrzeźwości  lub spożywanie alkoholu w czasie  pracy Pracodawca 
może również stosować karę pieniężną,

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

4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy..

  §  50.1.  Kara  nie  może  być  zastosowana  po  upływie  dwóch  tygodni  od 
powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy 
od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3.  Jeżeli  z  powodu nieobecności  w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, 

bieg dwutygodniowego  terminu  przewidzianego  w  ust.  1    nie  rozpoczyna  się,  a 
rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

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

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

  § 53.1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może 
w ciągu siedmiu dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu 
lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej    
pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od 
 dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.



2.  Pracownik,  który  wniósł  sprzeciw,  może  w  ciągu  14  dni  od  dnia  zawiadomienia  o 
odrzuceniu   tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego 
kary.

 § 54.   W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia 
tej kary  przez sąd pracy, Pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość 
tej kary.

  §  55.1.  Karę uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa się  z  akt 
osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy 
lub  na  wniosek  reprezentującej  pracownika    zakładowej  organizacji  związkowej 
(przedstawiciela załogi), uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
2. Ust.  1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez 
pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia  o uchyleniu kary.

ROZDZIAŁ XIV
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 56. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie 
inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się  szczególnie 

powykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis 
zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych 

pracownika. 

ROZDZIAŁ XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 57.1. Osoba zarządzająca zakładem pracy przyjmuje pracowników w sprawach skarg i 
wniosków dotyczących pracodawcy  i pracowników .
2.  Osoba  zarządzająca  zakładem  pracy  przyjmująca  skargi  i  wnioski  są  obowiązane  do 
wyjaśnienia  przyczyn skarg i rozpatrzenia wniosków oraz udzielenia odpowiedzi w terminie 
14 dni.
3. Pracownicy nie ponoszą konsekwencji służbowych z powodu złożenia skargi lub wniosku.

  § 58.1. Wszelkich informacji o zakładzie pracy wychodzących na zewnątrz udziela osoba 
zarządzająca zakładem lub upoważnieni przez nią pracownicy.



2. Bez zgody osoby zarządzającej zakładem pracownicy nie mogą udostępnić komukolwiek 
dokumentów  i  ich  kopii  i  zawierających tajemnice  służbowe  i  inne  określone  w 
przepisach prawa, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.

3.  Osoby  uprawnione  na  mocy  odrębnych  przepisów  prawnych  do  kontroli działalności 
zakładu  pracy  są  dopuszczone  do  czynności  kontrolnych po  uprzednim  sprawdzeniu 
dokumentów uprawniających do kontroli i   zawiadomieniu o kontroli osoby zarządzającej 
zakładem.  Udostępnieniu kontrolerom  podlegają  tylko  dokumenty  niezbędne  do 
przeprowadzenia kontroli.

 §  59.1.  Każdy  nowoprzyjęty  pracownik  jest  zapoznany  z  treścią  Regulaminu przed 
przystąpieniem do pracy.

     2. Przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień Regulaminu pracownik potwierdza 
własnoręcznym podpisem.

  § 60.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
pracy i innych aktów prawa pracy.(Karta nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty)    

  § 61.1. Regulamin ustalony został w uzgodnieniu z przedstawicielem załogi.
 2. Zmiany Regulaminu dochodzą do skutku w trybie przewidzianym w ust. 1.

  § 62.Regulamin wchodzi  w życie  po upływie 2 tygodni  od podania go do wiadomości 
pracownikom 

 §  63. W  sprawach  wynikających  ze  stosunku  pracy,  nie  uregulowanych  niniejszym 
regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

                         
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 1 
 do Regulaminu Pracy  
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku 
 z dnia 15 stycznia 2004 r.

HARMONOGRAM
czasu pracy poszczególnych pracowników

1. Godziny oraz porządek rozpoczynania i kończenia pracy:
    a) dyrektor  wypełnia  swoje  obowiązki  oraz  dodatkowe  zadania zgodnie  z 

przydziałem swoich obowiązków,
    b) pracownicy  obsługi  pracują  codziennie  od  poniedziałku  do  piątku  w 

godzinach od ……….. do …………………
 
  …………………………………………………………………………………
……
                                                        (imię i nazwisko)
 ……………………………………………………………………………………
…
                                                           (stanowisko)
 

O Ś W I A D C Z E N I E

   Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Chmielniku z dnia 20 stycznia 2004r. oraz że przyjmuję do wiadomości i stosowania.
   

…………….............................
 (podpis pracownika)   

Chmielnik., dnia .............................
 
 
 
 
 
 
 




