Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2018/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie Regulamin Pracy w Szkole
Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach

REGULAMIN PRACY
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz.
141)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet
karmiących dziecko piersią. (Dz. U. z 2017 r. poz. 796).

PRZEPISY WSTĘPNE
§1
1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym
prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane
stanowisko i wymiar czasu pracy.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) przepisach prawa pracy - oznacza to ustawę Kodeks Pracy oraz przepisy wydane na jej
podstawie,
2) pracodawcy - oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Pabianicach,
3) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.
§3
Regulamin pracy określa w szczególności:
1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej
zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie
robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
2) czas pracy, (systemy i rozkłady czasu pracy), porę nocną;
3) termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia;
4) wykazy prac wzbronionych kobietom;
5) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą;
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6) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
7) informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY
§4
1. Pracodawca ma w szczególności obowiązek:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również
osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej
wydajności i należytej jakości pracy,
3) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze
czasu pracy,
3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenia pracowników
w zakresie bhp,
4) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia,
5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do
należytego wykonywania pracy;
7) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
8) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
9) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
10) przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej
poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba
że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
11) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
12) wydać pracownikom niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy świadectwa
pracy.
13) przeciwdziałać mobbingowi.
14) szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
2. Pracodawca zapoznaje pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez
niego pracy oraz każdorazowo na życzenie pracownika.
§5
1. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
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2) wydawania pracownikom wiążących poleceń pracy w zakresie, jakim polecenia te nie
są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,
3) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami
umów o pracę i przepisami,
4) wymagania i egzekwowania od pracowników ich obowiązków określonych w
przepisach prawa pracy,
5) wynagradzania i wyróżniania pracowników, w zależności od osiąganych przez nich
wyników pracy,
6) stosowania wobec pracowników odpowiedzialności porządkowej, materialnej, na
zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
§6
1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub
umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) wydajnie i profesjonalnie wykonywać prace,
2) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu
inicjatywę,
3) stosować się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę,
4) przestrzegać ustalonego w szkole regulaminu pracy, czasu pracy i porządku,
5) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,
6) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
7) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności,
8) używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochrony indywidualnej,
9) dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek
w miejscu pracy,
10) używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do wykonywania
zadań służbowych, a po ich zakończeniu należycie zabezpieczać dokumenty,
narzędzia, urządzenia, pomoce naukowe i pomieszczenia pracy,
11) niezwłoczne zawiadomić przełożonego o zauważonym w szkole wypadku albo
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
12) poddawać się badaniom lekarskim, wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym
zalecanym w ramach tzw. badań profilaktycznych,
13) dbać o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
14) przestrzegać wewnątrzzakładowej polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony
danych osobowych.
15) przestrzegać zapisów kodeksu etyki obowiązującego w szkole.
3. Niedopuszczalna jest zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy bez zgody
przełożonego.
4. Dyżury nauczycieli odbywają się według opracowanego harmonogramu i nie mogą być
zmieniane bez zgody przełożonego.
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5. Wyjście poza teren Szkoły może nastąpić za zgodą dyrektora lub osoby przez niego
upoważnionej:
1) pracownicy administracji i obsługi wpisują czas wyjścia z pracy i czas powrotu do
książki wyjść znajdującej się w sekretariacie,
2) nauczyciele wypełniają kartę wyjścia, a wyjście odnotowane jest w rejestrze wyjść lub
kartę wycieczki.
6. Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu pracy wymaga uzyskania uprzedniej zgody
przełożonego. Samowolne opuszczanie stanowiska w czasie godzin pracy lub przed ich
zakończeniem jest zabronione.
7. Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest zobowiązany uporządkować swoje stanowisko
pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, maszyny, sprzęt, pomoce dydaktyczne,
dokumenty, pieczęcie itp.
8. Niedopuszczalne jest wynoszenie poza zakład pracy dokumentacji szkolnej typu arkusze
ocen, dzienniki zajęć, dokumentację wychowawcy oddziału, itp.
9. Niedopuszczalne jest wykonywanie prywatnych prac w zakładzie pracy lub poza zakładem
pracy z wykorzystaniem uczniów lub sprzętu szkolnego.

§7
1. Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:
1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia,
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz
podczas urlopów,
4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych
obowiązków,
5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,
6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników,
7) świadczeń w okresie czasowej niezdolności do pracy, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach,
8) powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca pracy, jeżeli warunki pracy nie
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia,
9) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
CZAS PRACY
§8
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy
w siedzibie zakładu lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na
wykonywanie obowiązków służbowych.
3. Szczegółowy czas pracy określa zakres obowiązków pracownika.
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3. Pracownik powinien stawić się do pracy z takim wyprzedzeniem, aby o godzinie określonej
w zakresie obowiązków (dla nauczycieli - planie lekcji i planie dyżurów) jako godzina
rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
4. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia
jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę
ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.
5. Czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może
przekroczyć:
1) W przypadku pracownika administracji i obsługi – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40
godzin na tydzień w przyjętym 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2) W przypadku nauczyciela, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy, psychologa lub
pedagoga – wymiarów określonych w art. 42 Karty Nauczyciela i przydzielonych
czynności dodatkowych ustalanych corocznie na początku roku szkolnego – nie więcej
niż 40 godzin tygodniowo,
3) Czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu określa umowa
o pracę.
6. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje
15-minutowa przerwa na posiłek, wliczana do czasu pracy. Przerwa dla pracowników
administracji trwa od 12.00 do 12.15. Przerwa dla pracowników obsługi trwa od 10.00
do 10.15.
7. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych
mają prawo do 5-minutowych przerw po każdej pełnej godzinie pracy przy monitorze.
Powyższa przerwa jest wliczana do czasu pracy pracowników.
§9
1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca
wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy,
udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.
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. W takim przypadku pracodawca udziela czasu
wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę
wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to
spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar
czasu pracy.
5. W przypadkach określonych w ustępie 3 i 4 pracownikowi nie przysługuje dodatek za
pracę w godzinach nadliczbowych.
6. Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu
czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień
wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim
uzgodnionym.
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§ 10
1. Pora nocna w szkole obejmuje czas pomiędzy godziną 2200 a 600 dnia następnego.
2. W porze nocnej nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży oraz - bez ich zgody - kobiet
opiekujących się dziećmi w wieku do czterech lat lub pracowników, którzy chcą z tego
prawa skorzystać zamiast matki.
§ 11
1. Za pracę w nocy i w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia,
przysługują dodatki uregulowane przez Kodeks pracy.
2. Wymiar i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla pracowników pedagogicznych
określa Karta Nauczyciela oraz uchwalony przez Radę Miejską w Pabianicach regulamin
wynagradzania.
OBECNOŚĆ W PRACY, USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ
§ 12
1. Usprawiedliwienia nieobecności w pracy i spóźnień do pracy oraz udzielania urlopów
i zwolnień dokonuje dyrektor szkoły.
2. Zastępstwa za nieobecnych pracowników organizują:
1) za nauczycieli – dyrektor lub wicedyrektor,
2) za pracowników administracyjnych – dyrektor lub wicedyrektor,
3) za pracowników obsługi – kierownik gospodarczy.
§ 13
1. Pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele zajmujący kierownicze stanowiska
w szkole potwierdzają przybycie do szkoły na liście obecności, znajdującej się
w sekretariacie.
2. Potwierdzeniem obecności w pracy nauczyciela jest wpis o odbytych zajęciach
w dzienniku zajęć lekcyjnych.
3. Czas chwilowego opuszczenia miejsca pracy przez pracownika i czas powrotu do pracy
powinien być udokumentowany w książce wyjść. Zgody na chwilowe opuszczenie miejsca
pracy udziela dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
§ 14
Opuszczenie pracy lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny,
a w szczególności:
1) niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika,
2) odsunięcie od pracy na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego, jeżeli nie
można zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,
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3) choroba członka rodziny pracownika, wymagająca osobistej opieki pracownika nad
chorym,
4) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat,
5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej - w granicach 8 godzin od
zakończenia podróży - jeżeli pracownik podróżował w warunkach uniemożliwiających
nocny wypoczynek.
§ 15
1. Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, ma
obowiązek uprzedzić o tym pracodawcę, przynajmniej dzień wcześniej.
2. W razie nieobecności w pracy w innych okolicznościach niż określone w ustępie 1,
pracownik ma obowiązek zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności
i przewidywanym czasie jej trwania, w pierwszym dniu nieobecności w pracy, a najdalej w
dniu następnym.
3. O przyczynie nieobecności pracownik może zawiadomić osobiście, esemesem,
telefonicznie lub przez inne osoby.
4. Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy, przedstawiając
pracodawcy odpowiednie zaświadczenia. W ten sam sposób pracownik usprawiedliwia
spóźnienie do pracy.
5. W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest zgłosić się do bezpośredniego
przełożonego. Za czas spóźnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia, jeśli odpracował
czas spóźnienia.
MONITORING WIZYJNY
§ 16
1. W celu ochrony bezpieczeństwa uczniów i pracowników zatrudnionych w szkole oraz
zabezpieczenia mienia należącego do szkoły, wprowadza się monitoring wizyjny, polegający
na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane kamery.
2. Monitoring wizyjny obejmuje następujące punkty:
1) wejścia do budynku szkoły,
2) parking,
3) korytarze,
4) sale gimnastyczne
3. Monitoring jest prowadzony całodobowo.
4. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy.
5. Przeglądać zarejestrowany obrazu mogą jedynie upoważnieni pracownicy.
6. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie
w godzinach pracy, na polecenie dyrektora szkoły.
7. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz
jest zabroniony, za wyjątkiem pracowników serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu
dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych.
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8. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach
określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.
9. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
10.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w punkcie 9 ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
11. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem które pomieszczenia są objęte
monitoringiem i w jakim czasie. Odpowiedzialny za przekazanie tych informacji jest
pracownik Działu Kadr i Płac.
12. Wejścia do budynków, oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane
tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Teren monitorowany”, „Pomieszczenie
monitorowane”. W pomieszczeniach monitorowanych musi znajdować się w widocznym
miejscu co najmniej jedna tablica.
TERMIN I SPOSÓB WYPŁATY WYNAGRODZENIA
§ 17
1. Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę oraz
obligatoryjne dodatki za pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest pracownikom administracji i obsługi w ostatnim dniu
roboczym miesiąca
3. Nauczycielom wynagrodzenie wypłacane jest miesięczne z góry w pierwszym dniu
miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Wynagrodzenie za nadgodziny wypłacane
jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
4. Wynagrodzenie jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy pracownika. Jeżeli
pracownik chce otrzymywać wypłatę w gotówce, musi złożyć wniosek o taką wypłatę.
Wynagrodzenie wówczas wypłaca się w kasie szkoły.
5. Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikom premie reguluje regulamin
wynagradzania.
URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA
§ 18
1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.
Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli określa Karta
Nauczyciela, dla pozostałych pracowników Kodeks pracy.
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2. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca
biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie.
3. Nauczycielom urlop wypoczynkowy przysługuje w czasie ferii zimowych i letnich.
4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach.
Przynajmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni
kalendarzowych.
5. Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi
przyczynami, jak również z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy.
6. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać
przysługujący mu urlop, jeżeli z przyczyn organizacyjnych jest to niemożliwe – wypłacany
jest ekwiwalent pieniężny.
7. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
8. W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu
pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty związane
z odwołaniem pracownika z urlopu.
9. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników do 30 stycznia danego roku
kalendarzowego.
10. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego
wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik powinien
złożyć wniosek najpóźniej pierwszego dnia urlopu, lecz jeszcze przed przewidywaną porą
rozpoczęcia pracy według obowiązującego go rozkładu czasu pracy.
11. W przypadku złożenia wniosku o urlop na żądanie w formie telefonicznej pracownik po
zakończonym urlopie jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia faktu
wykorzystania urlopu na żądanie i przekazania tego potwierdzenia do kadr.
12. Pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie wtedy, gdy pracodawca udzieli mu tego
urlopu (zaakceptuje wniosek urlopowy).
13. Niewykorzystany urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.
§ 19
Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
w wymiarze:
1) 2 dni - w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu współmałżonka,
dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2) 1 dnia - w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu jego siostry lub brata, teściowej, teścia,
babki lub dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod
jego bezpośrednią opieką.
2. Termin wykorzystania urlopu nie musi pokrywać się z dniem nastąpienia wydarzenia
uprawniającego do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Konieczne jednak jest, aby
pozostawał w bezpośrednim związku z tym wydarzeniem.
3. Urlop okolicznościowy jest udzielany na pisemny uzasadniony wniosek pracownika,
do którego należy dołączyć akt małżeństwa, urodzenia bądź zgonu.
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4. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje
w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Pisemny wniosek o udzielenie dnia wolnego w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem należy złożyć do dyrektora w terminie umożliwiającym prawidłową organizację
pracy.
6. Pracodawca może udzielić pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego.
§ 20
W trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pracodawca jest obowiązany
zwolnić pracownika w celu wykonywania zadań lub czynności:
ławnika w sądzie, członka komisji pojednawczej, radnego, obowiązku świadczeń osobistych
wynikających z pełnionych funkcji w związku zawodowym, powszechnego obowiązku
obrony, stawienie się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, stawienia się na wezwanie sądu, prokuratury, policji, komisji pojednawczej,
Najwyższej Izby Kontroli (w charakterze świadka lub specjalisty), wykonywania doraźnych
czynności wynikających z funkcji w związku zawodowym, jeżeli ta czynność nie może być
wykonywana w czasie wolnym od pracy, przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami
w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych o zwalczaniu chorób
zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach
pracy, oddania krwi lub przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych
badań lekarskich, biegłego w postępowaniu administracyjnym, sądowym , strony lub świadka
w postępowaniu przed komisją pojednawczą, członka komisji dyscyplinarnej, strony lub
świadka w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną.
§ 21
1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw
osobistych lub rodzinnych wymagających załatwienia w godzinach pracy.
2. Udzielenie zwolnienia następuje na pisemny wniosek pracownika składany do dyrektora
szkoły.
3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas nieobecności w pracy. Czas odpracowania nie jest
pracą w godzinach nadliczbowych.
4. Termin odpracowania ustala dyrektor szkoły.
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OCHRONA PRACY KOBIET
§ 22
1. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny
wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
2. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także
w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa
organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
3. Przepisu ustępu 2 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym
jednego miesiąca.
4. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden
miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu
do dnia porodu.
5. Przepisu ustępu 4 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu
zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 23
1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Kobiet w ciąży nie można delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody.
2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno
bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej.
§ 24
1. Kobietę w ciąży, zatrudnioną przy pracy zabronionej dla kobiet w ciąży, przenosi się do
innej odpowiedniej pracy.
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również kobiety w ciąży, która ze względu
na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.
§ 25
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. Przerwy na karmienie mogą być 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 przerwa na karmienie
§ 26
Wykaz uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet
karmiących dziecko piersią, jest określony w załączniku nr 1.
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§ 27
1. Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej
z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie
zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.
2. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może
przekraczać dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej.
3. Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej
obręczy barkowej nie może przekraczać dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy
pracy dorywczej.
4. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą
25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać dla kobiet – 12 kg.
5. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej
powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza
30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są
przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać dla kobiet – 12 kg.
6. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej
powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza
30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są
przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać dla kobiet – 8 kg przy pracy
stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
§ 28
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
§ 29
1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne,
dostarcza niezbędne środki higieny osobistej oraz zapewnia środki do udzielania
pierwszej pomocy
w razie wypadku.
2. Pracownikowi przydziela się nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej.
3. Zasady przyznawania, wykaz, tabelę norm odzieży roboczej i ochronnej, obuwia
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej obowiązujących w szkole określa
załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Pracodawca
wskazuje
pracownikowi
odpowiednio
zabezpieczone
miejsce
przechowywania odzieży ochronnej, odzieży i obuwia roboczego oraz własnego ubrania
wierzchniego
5. Naprawa i pranie odzieży należy do obowiązków zakładu pracy. Pranie odzieży ochronnej
odbywa się na terenie szkoły, gdzie udostępnia się pracownikom pralkę oraz środki
niezbędne do prania.
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6. Po upływie okresu używalności odzież ochronna i obuwie robocze przechodzą na
własność pracownika.
7. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia
roboczego, jeżeli spełnia ono wymogi bhp.
8. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje ekwiwalent
pieniężny oraz zwrot kosztów za pranie odzieży wykonywane we własnym zakresie.
9. Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej,
odzieży, obuwia roboczego przewidzianych na danym stanowisku pracy.
10. Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzoną odzież i obuwie
robocze. W związku z tym zobowiązany jest utrzymać w należytym stanie przydzieloną
odzież i obuwie robocze.
§ 30
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności:
1) zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami o ochronie
przeciwpożarowej,
2) organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
3) prowadzenie systematycznie szkolenia pracowników w zakresie bhp,
4) kierowanie pracowników na badania lekarskie,
5) wydawanie pracownikowi przed rozpoczęciem pracy odzieży i obuwia roboczego,
§ 31
1. Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik podlega szkoleniu wstępnemu w zakresie
bhp oraz ochrony przeciwpożarowej; oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami bhp,
podpisane przez pracownika, dołącza się do jego akt osobowych.
2. Każdy pracownik zostaje poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną przez niego pracą.
3. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy
trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym
badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy.
4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia
lekarskiego.
5. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości
w godzinach pracy.
6. Badania okresowe i kontrolne przeprowadza się na koszt pracodawcy.
§ 32
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.
W szczególności pracownik obowiązany jest:
1) znać i stosować przepisy oraz zasady bhp a także przepisy przeciwpożarowe,
2) brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu,
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3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład
w miejscu pracy,
4) używać przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym
i kontrolnym, niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku,
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec osoby znajdujące się w rejonie
zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,
6) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 33
W przypadku, 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
wykonania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swego przełożonego.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników
§ 34
Za naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się:
1) złe i niedbałe wykonywanie powierzonych zadań,
2) nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez
usprawiedliwienia,
3) palenie tytoniu, e- papierosów na terenie szkoły,
4) wykorzystywanie bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy
do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą,
5) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy, kluczy,
pieczątek, dokumentów nie będących własnością pracownika,
6) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
7) niewykonywanie poleceń przełożonych,
8) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników, podwładnych, uczniów i ich
rodziców,
9) naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych,
10) dopuszczenie się rażącego nadużycia wobec pracodawcy, w szczególności w zakresie
realizacji obowiązków statutowych przy realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 35
1. Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
w rozumieniu art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy, uzasadniające rozwiązanie z pracownikiem
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, uznaje się w szczególności:
1) spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających w miejscu pracy,
2) stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub użyciu
środków odurzających,
3) wnoszenie na teren szkoły środków odurzających,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

notoryczne nieusprawiedliwione spóźnienia się do pracy, pomimo uwag przełożonego,
rażące i wielokrotne zakłócanie porządku i dyscypliny pracy,
uchylanie się od pracy i niewykonanie polecenia dyrektora,
nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
fałszowanie dokumentów lub składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń
i informacji w sprawach związanych z obowiązkami lub uprawnieniami wynikającymi ze
stosunku pracy,
10) popełnienie przez pracownika w czasie stosunku pracy przestępstwa,
11) wykonywanie
pracy
zarobkowej
w
okresie
zwolnienia
lekarskiego
lub wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem,
12) zagarnięcie mienia pracodawcy przez jego kradzież, przywłaszczenie lub wyłudzenie,
13) umyślne niszczenie mienia szkoły, uszkodzenie go lub uczynienie niezdatnym
do użytku,
14) popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w związku z wykonywaniem powierzonych
zadań, w szczególności w związku z użyciem upoważnień od pracodawcy, pieczątek
i druków a także mienia pracodawcy,

§ 36
1. Zabrania się pracownikom:
1) spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie zakładu pracy oraz
przychodzenia do pracy po użyciu alkoholu i powyższych środków,
2) palenia tytoniu, e-papierosów na terenie szkoły,
3) wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi będących
własnością pracodawcy,
4) wynoszenia z terenu zakładu pracy bez zgody pracodawcy jakichkolwiek przedmiotów
niebędących własnością pracownika,
2. Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych
pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednich przełożonych tych pracowników.
3. Przełożony jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania pracodawcy faktu podejrzenia
spożycia przez pracownika alkoholu w czasie pracy.
4. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości,
przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić go do pracy.
5. Jeżeli istnieje podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu, na żądanie dyrektora lub osoby upoważnionej powinien poddać się
badaniu na terenie szkoły na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
6. Badania stanu trzeźwości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
poszanowaniem przyjętych zasad etycznych dokonują pracownicy wskazani przez
pracodawcę w obecności bezpośredniego przełożonego pracownika lub osoby trzeciej.
7. Pracownik, który nie zgadza się z wynikami badania, może zażądać przeprowadzenia przez
uprawnioną jednostkę badania krwi na okoliczność zawartości alkoholu w organizmie.
8. Badania stanu trzeźwości dokonuje się odpowiednim atestowanym przyrządem przez
pomiar wydychanego powietrza.
9. Koszty badań stanu trzeźwości ponosi pracodawca.
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10. Odmowa poddania się lub utrudnianie badania będzie uznana za naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.
11. Osoba prowadząca kontrolę trzeźwości sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości lub informację ogólną o zgłoszeniu,
2) określenie czasu i miejsca przyjęcia zgłoszenia,
3) dane osobowe pracownika podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości oraz opis sposobu
i okoliczności naruszenia tego obowiązku,
4) krótki opis podejmowanych w trakcie postępowania czynności,
5) wskazanie dowodów (np. świadków),
6) datę sporządzenia protokołu, czas prowadzenia postępowania, czytelne podpisy osoby
sporządzającej protokół i osób podejrzanych o naruszenie obowiązku trzeźwości,
7) załączone dowody, w tym protokoły przesłuchań świadków, wyniki badań na zawartość
alkoholu oraz wnioski lub decyzje dyscyplinarne.
12. Używanie, obecność w organizmie, sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków przez
pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie szkoły lub w miejscu pracy, jest
zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.
§ 37
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może
stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może
również zastosować karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie
kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego
pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, których mowa w art.87 § 1 pkt 1-3
Kodeksu Pracy.
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy.
§ 38
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego
naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3. Jeżeli z powodu nieobecności w 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.
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§ 39
1. Karę stosuje dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego
naruszenia oraz informując go o prawie wniesienia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Odpis pisma składa się
w aktach osobowych pracownika.
2. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw.
O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po rozpatrzeniu
stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli sprzeciw
nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został
uwzględniony.
3. 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.
4. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu
usuwa się z akt osobowych pracownika.
5. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu
dyrektor szkoły może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej, może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.
§ 40
1. Nauczyciel, który uchybia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, jakie nakłada
na niego Karta Nauczyciela, musi liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną.
2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają wszyscy nauczyciele – bez względu na
podstawę nawiązania stosunku pracy.
3. W stosunku do nauczycieli mogą być wymierzone kary dyscyplinarne określone w Karcie
Nauczyciela.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 41
1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane pracownikom, którzy przez wzorowe
wypełnianie swych obowiązków oraz przejawianie inicjatywy w pracy – przyczyniają się
w szczególny sposób do funkcjonowania placówki.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielane w następujących formach:
1) nagrody pieniężne,
2) pochwały pisemnej – dyplom uznania.

3. Fakt przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaje odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42
W razie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności
kierownik świetlicy, główny księgowy.
§ 43
W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa pracy i Karty
Nauczyciela.
§ 44
1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości
pracowników, które nastąpi przez potwierdzenie własnoręcznym podpisem stosownego
oświadczenia.
2. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
3. Zmiany w regulaminie wprowadza się w formie aneksu, w tym samym trybie co jego
ustalenie.
4. Regulamin pracy oraz inne Regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy, a także inne
przepisy związane ze stosunkiem pracy są dostępne dla pracowników w sekretariacie
szkoły oraz na stronie BIP szkoły.

Regulamin uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi:

1.

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

2. .............................................................

data i podpis

data i podpis

.................................................
dyrektor szkoły
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy w Szkole Podstawowej nr 16 w Pabianicach

Wykaz uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem
ciężarów
1. Dla kobiet w ciąży:
1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę
roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas
wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min;
2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której
jest wymagane użycie siły przekraczającej:
a) przy obsłudze oburęcznej – 12,5 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej,
zdefiniowanej w pkt 1,
b) przy obsłudze jednoręcznej – 5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy pracy dorywczej,
zdefiniowanej w pkt 1;
4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane
użycie siły przekraczającej 30 N;
5) ręczne przenoszenie pod górę:
a) przedmiotów przy pracy stałej,
b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1;
6) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest
niezbędne użycie siły przekraczającej:
a) 30 N – przy pchaniu,
b) 25 N – przy ciągnięciu;
7) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w
zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
8) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach
szkodliwych dla zdrowia;
9) przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym
poruszanym ręcznie;
10) prace w pozycji wymuszonej;
11) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej
nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15minutowa przerwa;
12) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym
8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może
jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią:
1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę
roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min;
2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:
a) 6 kg – przy pracy stałej,
b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;
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3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której
jest wymagane użycie siły przekraczającej:
a) przy obsłudze oburęcznej – 25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej,
zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,
b) przy obsłudze jednoręcznej – 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej,
zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;
4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane
użycie siły przekraczającej:
a) 60 N – przy pracy stałej,
b) 100 N – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;
5) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m
lub na odległość przekraczającą 25 m;
6) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których
maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie
przekraczającej 6 kg;
7) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których
maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie
przekraczającej:
a) 4 kg – przy pracy stałej,
b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;
8) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest
niezbędne użycie siły przekraczającej:
a) 60 N – przy pchaniu,
b) 50 N – przy ciągnięciu;
9) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności
beczek, rur o dużych średnicach), jeżeli:
a) masa przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni,
przekracza 40 kg na jedną kobietę,
b) masa przedmiotów wtaczanych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę;
10) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
11) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach
szkodliwych dla zdrowia;
12) przewożenie ładunków o masie przekraczającej:
a) 20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 15
kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,
b) 70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu
nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,
c) 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu
nieprzekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%.
Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia
transportowego i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej.
W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej masa
ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych
wartości;
13) przewożenie ładunków na wózku szynowym o masie przekraczającej, łącznie z masą
wózka:
a) 120 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 2%,
b) 90 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu większym niż 2%;
14) przewożenie ładunków:
a) na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%,
b) na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m,
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c) na wózku szynowym po terenie o nachyleniu większym niż 4%,
d) na wózku szynowym na odległość przekraczającą 400 m.
II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:
1) prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV
(przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest
większy od 1,0;
2) prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV
(przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest
mniejszy od −1,0;
3) prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu,
szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie
przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej
adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej.
III. Prace w narażeniu na hałas lub drgania
Dla kobiet w ciąży:
1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego
tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartość 65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB;
2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego równoważny poziom
ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony
do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego,
określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB;
3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:
a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach
środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do
przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy,
b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach
środkowych od 10 kHz do 40 kHz
– przekraczają następujące wartości:
Częstotliwość
Równoważny poziom ciśnienia akustycznego Maksymalny poziom
środkowa
odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do
ciśnienia
pasm tercjowych
akustycznego (dB)
przeciętnego tygodniowego, określonego w
(kHz)
przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu
pracy (dB)
10; 12,5; 16
75
95
20
85
105
25
100
120
31,5; 40
105
125
4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne,
których:
a) wartość ekspozycji dziennej, wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin
działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń
drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych, przekracza 1 m/s2,
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b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej
skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech
składowych kierunkowych, przekracza 4 m/s2;
5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm
człowieka.
IV. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz
do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego
1. Dla kobiet w ciąży:
1) prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla
strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
2) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach
Prawa atomowego.
2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią – prace w warunkach narażenia na promieniowanie
jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.
V. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – prace nurków, prace w zbiornikach
ciśnieniowych oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.
VI. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:
1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy
wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką
listeriozy, toksoplazmą;
2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi.
2. Dla kobiet w ciąży − prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do
grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników
zawodowo narażonych na te czynniki − jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego,
z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami
biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpływ na zdrowie kobiety w ciąży lub przebieg
ciąży, w tym rozwój płodu.
VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:
1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)
w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma
następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:
a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria
szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią
(H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2
(H370, H371)
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– niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;
2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia
w środowisku pracy:
a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
b) leki cytostatyczne,
c) mangan,
d) syntetyczne estrogeny i progesterony,
e) tlenek węgla,
f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
g) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;
3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia
w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń,
określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
4) prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji
chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
VIII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi
1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:
1) prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach;
2) prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach;
3) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie);
4) inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym
gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii,
prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze
rozpłodników.
2. Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami
i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem
z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz
wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy w Szkole Podstawowej nr 16 w Pabianicach

Zasady przyznawania, wykaz, tabelę norm odzieży roboczej i ochronnej,
obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej obowiązujących
w szkole

§1
Zasady gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, ochronnym oraz sprzętem
ochrony indywidualnej
1. Ochrony indywidualne oraz odzież robocza, ochronna i obuwie są przyznawane
pracownikom do stałego indywidualnego użytkowania bezpłatnie i stanowią własność
Szkoły.
2. Ochrony osobiste oraz odzież i obuwie robocze i ochronne powinny być użytkowane
przez pracowników w miejscu pracy i zgodnie z przeznaczeniem. Ochrony indywidualne
winny być używane i konserwowane według wskazań i instrukcji producenta.
3. Za racjonalną gospodarkę odzieżą, obuwiem i sprzętem ochrony indywidualnej
odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy.
4. Odzież i obuwie robocze, ochronne wydawane do stałego indywidualnego użytkowania,
winny być używane do utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie
naprawy, a środki ochrony osobistej do czasu utraty ich cech ochronnych (nie ma
ekwiwalentu za przedłużenie czasu użytkowania w/w sortów).
5. Przydział nowej odzieży i obuwia oraz ochron osobistych następuje po stwierdzeniu, że
w/w sorty nie mają cech użytkowych lub nie spełniają roli ochronnej. Oceny przydatności
dokonuje kierownik gospodarczy. W przypadku utraty lub zniszczenia środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego z winy pracownika, jest on zobowiązany
uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych
środków ochron indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego. Kwotę tę Dyrektor Szkoły
może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia.
6. Bielizna osobista nie podlega obowiązkowi zwrotu. Szkoła może przydzielić używane
środki ochrony osobistej i odzież roboczą, za wyjątkiem obuwia i bielizny, jeżeli po
dezynfekcji zachowały cechy ochronne i użytkowe.
7. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez ochron indywidualnych
przewidzianych dla danego stanowiska pracy. Przydziela się również niezbędne środki
ochrony osobistej i odzież roboczą osobom wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności
inspekcyjne, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież,
a także ze względu na bezpieczeństwo pracy. Dotyczy to również pracowników na stażu oraz
studentów odbywających praktyki zawodowe.
8. Ustala się, że niżej wymienione grupy pracowników, za ich zgodą mogą korzystać
z własnej odzieży i obuwia roboczego i ochronnego pod warunkiem, że odpowiadają one
wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) woźny,
b) intendent,
c) starszy konserwator
d) sprzątacz, sprzątaczka
e) kierownik gospodarczy
f) starszy rzemieślnik
g) starszy szatniarz
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h) robotnik do prac ciężkich
i) nauczyciel wf
9. Pracownicy wyrażający zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
i ochronnego oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży roboczej
w wysokości ustalonych kosztów tych czynności i środków piorących, winni złożyć w dziale
administracyjnym pisemne wnioski. Wniosek musi być zaakceptowany przez zakładowego
Inspektora BHP.
10. W przypadku wyrażenia zgody przez w/w grupę pracowników na użytkowanie własnej
odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego, Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach
będzie wypłacała ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie obowiązującej
tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego i aktualnych cen zakupu tych
przedmiotów.
11.W przypadku zwolnienia z pracy pracownika (bez względu na sposób rozwiązania
umowy o pracę), pracownik winien zwrócić odzież roboczą i ochronną (za wyjątkiem
bielizny i obuwia).
12. Wypłata ekwiwalentu przysługującego za używanie własnej odzieży i obuwia
odbywałaby się raz w roku tj. w miesiącu grudniu każdego roku. Dotyczy to również
wydawania środków czystości. Ekwiwalent przysługuje za miesiąc, w którym pracownik
przepracował przynajmniej 10 dni roboczych.
§2
TABELA norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego dla pracowników
Lp.

Stanowisko pracy

1.

Woźny

2.

3.

Nadzorujący
przejście przez
jezdnię
Starszy
konserwator,
Starszy
rzemieślnik,
Robotnik do prac
ciężkich

Zakres wyposażenia
R - odzież i obuwie robocze
O - środki ochrony
indywidualnej
H - środki higieny
R- Czapka zimowa
R - Trzewiki roboczo-skórzane
R - Kurtka ciepłochronna
H - Środki higieniczne - pasta
bhp
Strój z elementami
odblaskowymi

Przewidywany okres
używalności w miesiącach,
okresach zimowych (o.z.)
i do zużycia (d.z.)

R - Ubranie robocze kombinezon.
R - Nakrycie głowy
R - Trzewiki roboczo-skórzane
R - Kurtka ocieplana
R - Koszula flanelowa
R - Buty filcowo-gumowe
O - Okulary ochronne – dyżurne
O - Rękawice ochronne
drelichowe
R - Rękawice robocze
O - Rękawice ochronne
(gumowe, brezentowe,

12
d.z. (min24)
24
4 o.z.
d.z.
12 m
3 o.z
d.z. (min.6)
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.
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d.z.
18
3 o.z.
100g/m-c
d.z.

4.

5.

Sprzątacz,
Sprzątaczka

Starszy szatniarz

6

Intendent

7.

Szef kuchni,
pomoc kuchenna

8.

Kierownik
gospodarczy

9.

Nauczyciel w-f

dielektryczne)
O - Pasy bezpieczeństwa do
pracy na wysokości, powyżej
3 m – dyżurne
H - Środki higieniczne - pasta
bhp
R - Fartuch roboczy
R - Buty robocze
antypoślizgowe
O - kamizelka ocieplana
O - Rękawice gumowe
O - Pasy bezpieczeństwa do
mycia okien ( liczba szt. wg
potrzeb)
R - Fartuch roboczy
R - Buty robocze
antypoślizgowe
R - Kamizelka ciepłochronna
R - Czepek lub chustka na głowę
R - Fartuch biały
R - Czepek lub chustka na
głowę
O - Fartuch ochronny 2 szt.
O - Fartuch podgumowany
O - Półbuty lub sandały na
spodach antypoślizgowych
R - Kamizelka ciepłochronna –
dyżurna
O - Rękawice gumowe i
lateksowe
R - Fartuch roboczy
R - Kurtka ocieplana
R - Buty przemysłowe
R - Dres
R - Obuwie sportowe
R - Spodenki gimnastyczne
R - Koszulka
O - Rękawice ochronne dyżurne

d.z.

100g/m-c
12
12
3 o.z
d.z.
d.z

18
24
3 o.z.
12
24
d.z.
18
d.z.
12
36
d.z.
24
4.o.z.
d.z. (min. 24)
36
24
24
12
d.z.

Przydział nowej odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej następuje po upływie
przewidywanego okresu użytkowania lub po stwierdzeniu, że ww. artykuły nie mają cech
użytkowych lub nie spełniają roli ochronnej. Oceny przydatności dokonuje kierownik
gospodarczy.
Dopuszcza się możliwość wykładania środków do mycia w postaci mydła w płynie oraz
ręczników jednorazowych. W takim przypadku nie wydaje się w/w
środków do
indywidualnego używania.
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§3
Stawki ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej
I. Ekwiwalent w wysokości 50 zł rocznie otrzymują:
1. sprzątacz, sprzątaczka
2. woźny
3. starszy rzemieślnik, starszy konserwator, robotnik do prac ciężkich
4. pracownicy kuchni
II. Ekwiwalent w wysokości 25 zł rocznie otrzymują:
1. nauczyciel wf
2. pozostali pracownicy uprawnieni do przydziału odzieży roboczej i ochronnej
§4
Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej
Pan/Pani: ...........................................

Potwierdzenie

Data zdania

Data pobrania

Jednostka miary

(miesiące)

Okres używalności

LP

Nazwa przedmiotu

Stanowisko: ...........................................................

Numer
protokołu
strat

Liczba
Odbioru

1
2
3
4
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Zdania

Uwagi

