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ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§1.

1.Regulamin  pracy  ustala  organizację  i  porządek  w  procesie  pracy    oraz  związane  z  tym

prawa    i    obowiązki    pracodawcy    i    pracowników.    Postanowienia    regulaminu    dotyczą
wszystkich    pracowników    bez   względu   na   rodzaj    wykonywanej    pracy    i    zajmowane
stanowisko.

2.  Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać  dyskryminacji,  bezpośredniej  lub pośredniej
w zatrudnieniu w 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.

§2.

Regulamin został opracowany w oparciu o:

•      ustawę z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks Pracy (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1320
z późn. zm"

•     ustawę  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz
z 2021  r. poz.  4) z późn. zm„

•      ustawę o związkach zawodowych z dnia 23 maja  1991  r.( Dz. U. z 2019 r. poz. 263  z

późn.  zm.'
•     ustawę z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r.

poz.1282,

§3.

1.    Regulamin pracy, zwany dalej  "Regulaminem", określa organizację i porządek w procesie
pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych
w   Szkole   Podstawowej   nr   7   Specjalnej   w   Katowicach  ul.   Szkolna   5   zwanej   dalej
„Pracodaw.cą" lub zamiennie „Szkołą".

2.    Postanowienia   Regulaminu   dotyczą   pracowników   zatrudnionych   u   Pracodawcy,   bez
względu na rodzaj  wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko oraz podstawę zawartego
stosunku pracy.
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3.    W Szkole nie zatrudnia się pracowników młodocianych.

§4.

Każdy       pracownik       przed       dopuszczeniem       do       pracy       podlega       zaznajomieniu
z Regulaminem.  Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z treścią regulaminu,  zaopatrzone w podpis

pracownika i datę zostanie dołączone do akt osobowych.

§5.

1.Pracodawca jest  obowiązany  przeciwdziałać  dyskryminacji,  bezpośredniej  lub  pośredniej
w zatrudnieniu  w  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.

2.Kobiety  i  mężczyźni  są  równo  traktowani  w  zakresie  nawiązania  i  rozwiązania  stosunku
pracy,  warunków  zatrudnienia,  awansowania  oraz dostępu do  szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacj i zawodowych.

3.Pracodawca    jest    obowiązany    przeciwdziałać    dyskryminacji    ze    względu    na    płeć.
Dyskryminowaniem takim jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub
odnoszące  się  do  płci  pracownika,  którego  celem  lub  skutkiem  jest  naruszenie  godności
pracownika,  w  szczególności  stworzenie  wobec  niego  zastraszającej,  wrogiej,  poniżającej,
upokarzającej   lub  uwłaczającej   atmosfery,  na  zachowanie  to  mogą  się  składać  fizyczne,
werbalne lub pozawerbalne elementy.

§6.

Ilekroć  w regulaminie jest mowa o pracodawcy,  należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 7 Specjalnej w Katowicach.
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ROZDZIAŁ 11

0bowiązki pracowników

§7.

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

a)    rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,

b)   stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę,

c)   przestrzegać ustalonego czasu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

d)   przestrzegać       przepisów       oraz       zasad       bezpieczeństwa       i       higieny       pracy
a także przepisów przeciwpożarowych.

e)   podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,

D    dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie,

g)   zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na
szkodę,

h)   przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

i)      przestrzegać zasad współżycia społecznego,

j)      dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,

k)   należycie  zabezpieczyć,  po  zakończeniu pracy  narzędzia,  urządzenia   i pomieszczenia
Pracy

§8.

1.    Obowiązek  właściwego  zabezpieczenia  mienia  i  pomieszczeń  służbowych  spoczywa  na
wszystkich   pracownikach.    Wszystkie   pomieszczenia,   szafy   i   schowki,   w   których
przechowywane    są   dokumenty   i   przedmioty   wartościowe   powinny   być   należycie
zabezpieczone.

2.    Za zaginięcie przedmiotów osobistych spowodowane niewłaściwym ich zabezpieczeniem

pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.    Po  zakończeniu   pracy   należy  zabezpieczyć  akta,   druki,   pieczęcie,   szafy,  biurka  oraz

pokoje.

4.    Nadzór  nad  mieniem  sprawuje  dyrektor placówki  i  nie  wolno  bez jego  zgody przenosić
mienia zakładu pracy w inne miejsce.
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§9.

1.    Każdy    pracownik    zobowiązany    jest    do    przestrzegania    porządku    i    czystości    w
pomieszczeniach  oraz  na  stanowisku  pracy.  Utrzymanie  porządku   obowiązuje  także  w
szafach i biurkach.

2.    Nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości sprawuje dyrektor. W szczególności:

a)   kontroluje utrzymanie porządku i czystości

b)   zleca wymianę lub naprawę wyposażenia biurowego oraz pomieszczeń lekcyjnych

c)   prowadzi gospodarkę sprzętem i inwentarzem biurowym

3.    Pracownicy    zobowiązani     są         strzec    własności    pracodawcy    oraz    mienia    jemu

powierzonego,   a   w   szczególności   obiektów,   urządzeń   i   materiałów.   W   przypadku
uszkodzenia    mienia    szkoły    pracownik.    zobowiązany    jest    zgłosić    zaistniały    fakt
przełożonemu.

§10.

1.    Wstęp   i   przebywanie   pracowników  na  terenie   zakładu  pracy  w   stanie   po   spożyciu
alkoholu jest zabronione.

2.    Na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

3.    Zabronione jest spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy.

§11.

Zabrania się pracownikom:

1.    Opuszczania stanowiska pracy w godzinach pracy bez zgody przełożonego

2.    Pozostawiania  uczniów  bez  opieki  w  czasie  zajęć  szkolnych  oraz  w  czasie  dyżurów
pełnionych w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

3.    Samowolnej  zmiany  stanowiska pracy  lub  wykonywania pracy  imej  niż  zleconej  przez
przełożonego

4.    Dopuszczania osób postronnych do obsługi urządzeń technicznych

5.    Samowolnego    demontowania    części    urządzeń    biurowych    oraz    ich    naprawy    bez
specjalnego upoważnienia.



§12.

Fakt  wyjścia  pracownika  poza  teren   zakładu   pracy   (   czy   w   sprawach   służbowych,   czy
osobistych  po  uzyskaniu  zgody  dyrektora  Szkoły    )  podlega  rejestracji  w  książkach  wyjść
znajdujących się w sekretariacie Szkoły .

§13.

W  związku z rozwiązaniem  lub  wygaśnięciem  stosunku pracy pracownik jest zobowiązany
rozliczyć się z zakładem pracy.

1.    sporządzić wykaz posiadanej dokumentacji i zwrócić ją Pracodawcy;

2.    sporządzić  wykaz aktualnie  prowadzonych przez  siebie  spraw,  z zaznaczeniem stanu ich
zaawansowania;

3.    zwrócić sprzęt i inne mienie należące do Pracodawcy;

§14.

Wprowadza się całkowity zakaz palenia tytoniu  na terenie placówki i wokół niej.

§15.

Pracownik   zobowiązany  jest   do   niezwłocznego   powiadamiania  pracodawcy   o   zmianach
ewidencyjnych     i     danych     dotyczących     powszechnego     obowiązku     wojskowego,     w
szczególności : zmianie adresu zamieszkania, zmianie numeru konta .

§16.

Na terenie zakładu pracy zabronione jest prowadzenie działalności politycznej .
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RODZIAŁ 111

Czas pracy

§17.

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

§18.

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia
pracy znajdował się na stanowisku pracy.

?19.

Przebywanie  pracowników  na  terenie  zakładu  pracy,  poza  godzinami  pracy,  może  mieć
miejsce    tylko    w   uzasadnionych    przypadkach       ńo    uzyskaniu    zgody    bezpośredniego
przełożonego.

§20.

1.    Czas pracy pracowników nie może przekraczać:

1)   8  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  40  godzin,  w  przeciętnie  pięciodniowym  tygodniu
pracy,       w      czteromiesięcznym      okresie      rozliczeniowym      -      pracowników
niepedagogicznych .

2)   8  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  40  godzin,  w  przeciętnie  pięciodniowym  tygodniu

pracy, w okresie roku szkolnego -pracowników pedagogicznych

2.    Wszystkie soboty, niedziele oraz święta  są dniami wolnymi od pracy.

3.    W   przypadku   wprowadzenia   dodatkowych   dni   wolnych   od   pracy,   oznajmia   się  je
zarządzeniem dyrektora szkoły.

4.    Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40

godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel
obowiązany jest realizować:

a)   zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze,  prowadzone  bezpośrednio  z
uczniami  lub  wychowankami  albo  na  ich  rzecz  w  wymiarze  określonym  Kartą
Nauczyciela,
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b)   inne czynności  i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły,  ze szczególnym
uwzględnieniem     zajęć     edukacyjnych,      opiekuńczych     i     wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

c)   zajęcia  i   czynności  związane  z  przygotowaniem  do  zajęć,   samokształceniem  i
doskonaleniem zawodowym.

5.    Tygodniowy   rozkład   zajęć   lekcyjnych   i   pozalekcyjnych   ustala   dyrektor   szkoły   na

podstawie    zatwierdzonego    arkusza    organizacyjnego    po    zasięgnięciu    opinii    rady
pedagogicznej.

6.    Nauczyciela  zatrudnionego  w  pełnym  wymiarze  zajęć  obowiązuje  pięciodniowy tydzień

pracy z wyjątkami przewidzianymi przepisami Karty Nauczyciela.

§21.

1.   Dyrektor    lub    jego     zastępca    może    polecić     pracownikowi    pracę    w    godzinach
nadliczbowych w przypadku:

a)   konieczności prowadzenia akcji ratowniczej  dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego
oraz ochrony mienia lub usunięcia awarii,

b)   szczególnych potrzeb szkoły.

2.    Praca w godzinach nadliczbowych stanowi dla pracownika prawny obowiązek.

3.   Za    pracę    wykonywaną    na    polecenie    przełożonego    w    godzinach    nadliczbowych
pracownikowi   nie   zajmującemu   kierowniczego   stanowiska   przysługuje   według  jego
wyboru wynagrodzenie albo czas wolny w tym  samym wymiarze.  Z tym, że czas wolny
na  wniosek  pracownika,  może  być  udzielony  w  okresie  bezpośrednio  poprzedzającym
urlop   wypoczynkowy   lub   po  jego   zakończeniu.   Pracownik  zarządzający   w  imieniu
pracodawcy  zakładem  pracy,  a  także  zastępcy  -  wykonują  w  razie  konieczności  pracę
poza  normalnymi  godzinami  pracy  bez  prawa  do  oddzielnego  wynagrodzenia  z  tytułu
pracy   w   godzinach   nadliczbowych.   Na   wniosek   pracownika   pracodawca   udziela
zwolnienia  od  świadczenia  pracy  na  czas  w  tym  samym  wymiarze  co  liczba  godzin
nadliczbowych.

4.    Nauczycielom za pracę w dniu wolnym od pracy przysługuje zgodnie z zapisami KN inny
dzień wolny od pracy lub wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę
ponadwymiarową.

§22.

Pora  nocna  obejmuje  czas  pomiędzy  godz.  22:00  a  6:00  rano  dnia  następnego,  za  każdą

godzinę  przepracowaną w porze nocnej  przysługuje  wynagrodzenie w wysokości  określonej
przepisami o wynagrodzeniu.
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§23.

1.   Godziny       rozpoczynania       i       kończenia       pracy       pracowników       zatrudnionych
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.

2.    Dyrektor     szkoły     na     prośbę     pracownika     może     odpowiednio     zmienić     godziny
rozpoczynania i kończenia pracy.

3.    Pracownicy,  których  dobowy  wymiar  wynosi  co  najmniej   6  godzin,  korzystają  z   15
minutowej   przerwy   w   pracy   wliczanej   do   czasu  pracy,   w   czasie   określonym   przez
dyrektora szkoły.

4.    Pracownikowi   zatrudnionemu  w  niedzielę  lub  w  święto  pracodawca  jest  obowiązany
zapewnić inny dzień wolny  od  pracy w tygodniu.

5.    Fakt   stawienia   się   do   pracy,   pracownik   administracji   i   obsługi   obowiązany   jest
potwierdzić   osobiście   podpisem   na   liście   obecności   znajdującej   się   w   sekretariacie.
Nauczyciele składaj ą podpis w dzienniku lekcyjnym.

6.   Pracodawca  jest  obowiązany  prowadzić  ewidencję  czasu  pracy  uwzględniając  m.  in.
godziny   rozpoczęcia   i   zakończenia   pracy   oraz   pracę   w   godzinach   nadliczbowych.
Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

7.    Opuszczenie  stanowiska  pracy  lub  zakładu  w  czasie  godzin  pracy  wymaga  uprzedniej
zgody bezpośredniego  przełożonego.  Samowolne opuszczenie stanowiska pracy w czasie

godzin  pracy  jest  zabronione.  Niedopuszczalna  jest  również  samowolna  ,  bez  zgody
przełożonego, zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy.

8.    Nieobecność   pracownika   w   pracy   powinna   być   odnotowana.   W   czasie   nieobecności

pracownika  jego   bezpośredni   przełożony   decyduje   ,   komu  praca   ma  być   zastępczo
przydzielona.

9.    Czas  pracy  pracownika  wykonującego  czynności  służbowe  w  innej   miejscowości  niż
określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

10. Pracownikowi    delegowanemu   do    innej    miejscowości    wynagrodzenie    za   pracę   w
godzinach   nadliczbowych   przysługuje,   gdy   otrzymał   polecenie   wykonania   pracy   w
godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany.

11. Okres  pobytu  na  delegacji  jest  rejestrowany  przed  wyjazdem  pracownika  w  ewidencji

poleceń wyjazdów służbowych.

12.Ustala    się    następujące    godziny    rozpoczynania    i    kończenia    pracy    Pracowników
zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych:

a) Pracownik administracji szkoły -godziny pracy 7.30-15.30

b)  Pracownicy  obsługi  szkoły -godziny  pracy  6.00-18.30  zgodnie  z wymiarem czasu pracy
zawartym w umowie o pracę.
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ROZDZIAŁ IV

Obowiązki pracodawcy

§24.

1.     Pracodawca obowiązany jest:
a)   ściśle   współpracować   z  zespołem  pracowników  oraz  organizacjami   związkowymi

działającymi na jego terenie.
b)  organizować pracę w sposób zapewniający wykorzystanie czasu, wysoką wydajność i

należytąjakośćpracy,przywykorzystaniuuzdolnieńikwalifikacjipracowników,
c)  ułatwić pracownikom podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych,
d)  zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzić systematyczne szkolenie

pracowników   w   zakresie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   oraz   kierować   ich   na
profilaktyczne badania lekarskie,

e)  zapewnić  środki  niezbędne  do  udzielania  pierwszej  pomocy  w  nagłych  wpadkach,
zwalczania pożarów i ewakuacj i pracowników,

D   wyznaczyć  pracowników  do  udzielania  pierwszej  pomocy  i  wykonywania  działań
przeciwpożarowych i ewakuacj i pracowników,

g)informowaćpracownikóworyzykuzwiązanymzwykonywanąprzeznichpracą,
h)  podejmować działania zapobiegające wypadk?m przy pracy,
i)   prowadzić rejestr wypadków przy pracy,
j)   przechowywać protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz

z pozostałą dokumentacją powypadkową przez okres  101at,
k)  terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia,
1)   zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników w oparciu o

postanowienia  ustawy  z  dnia  4  marca   1994r.  o  zakładowym  funduszu  świadczeń
socjalnych (Dz.U. z 2021  r. poz.  746 ze zmianami)

m) stosować  obiektywne  i  sprawiedliwe kryteria oceny  pracowników oraz wników  ich
Pracy,

n)  prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze  stosunkiem pracy, akta osobowe
pracownikóworazdokumentacjęzwiązanązawansemzawodowymnauczycieli,

o)  wpływać na kształtowanie w placówce zasad współżycia społecznego,
p)  przeciwdziałać   mobbingowi   i   dyskryminacji   w   zatrudnieniu,   w   szczególności   ze

względu  na  pleć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania

polityczne,  przynależność  związkową,  pochodzenie  etniczne,  wyznanieg  orientację
seksualną,atakżezewzględunazatrudnienienaczasokreślonylubnieokreślonyalbo
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

q)  w  związku  z  rozwiązaniem  lub  wygaśnięciem  stosunku  pracy  niezwłocznie  wydać
pracownikowi świadectwo pracy.

2.     Pracodawca:
a)  zapoznaje pracowników z przepisami bhp oraz przepisami przecivpożarowmi,
b)  kieruje  pracownika  na  okresowe  badania  lekarskie  i  doppszcza  do  pracy  tylko  tego

pracownika,    którego    stan    zdrowia    gwarantuje    bezpieczeństwo    w    wykonaniu
powierzonej pracy,

c)  organizuje   szkolenie pracowników w zakresie bhp i p.poż.,
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d)  informuje pracownika na piśmie nie  później  niż w ciągu 7  dni od zawarcia umowy o

pracę,  o  obowiązującej   dobowej   i  tygodniowej   normie  czasu  pracy,  częstotliwości
wypłaty  wynagrodzenia  za  pracę,  wymiarze  urlopu  wypoczynkowego  oraz  długości
okresu wypowiedzenia umowy.

3.     Pracodawca  jest  obowiązany  odbyć  szkolenie  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy   w   zakresie   niezbędnym   do   wykonywania   ciążących   na  nim   obowiązków  -
szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

4.     Pracodawca wprowadza zarządzenia wpisem w Księdze zarządzeń -dotyczy wszystkich
pracowników szkoły.

5.     Pracodawca  zobowiązany jest przyjmować  pracowników w  sprawie  skarg,  wniosków  i
zażaleń   w  wyznaczonych   dniach  i   godzinach,   podanych  do  wiadomości   na  tablicy
ogłoszeń.

ROZDZIAŁ V

Wyplata wynagrodzeń

§25.

1.     Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i
kwalifikacji  wymaganych  przy  jej  wykonywaniu,  a  także  ilości  i  jakości  świadczonej

Pracy.
2.    Pracodawca przekazuje wynagrodzenie pracownikowi przelewem na wskazany przez

niego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Pracodawca może na pisemny wniosek

pracownika dokonać wypłaty gotówkowej .
3.    Wynagrodzenie zasadnicze oraz zmienne składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane

są miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca, przelewem na wskazany przez
pracownika rachunek bankowy. Jeśli pierwszy dzień miesiąca wypada w dniu wolnym od
pracy to wypłata wynagrodzenia następuje w pierwszym dniu roboczym.

4.     Wynagrodzenie  za przepracowane  godziny  ponadwymiarowe wypłacane jest z dołu,  30
dnia  każdego  miesiąca.  Jeżeli  termin  płatności  wypada  w  dzień  wolny  od  pracy  to
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. Zasady naliczania należności za godziny
ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  odbywają  się  w  oparciu  o  regulamin
wprowadzony Uchwałą organu prowadzącego.

5.     Pracownicy nie będący nauczycielami otrzymują wynagrodzenie płatne z dołu ostatniego
dnia  każdego  miesiąca,  przelewem  na  wskazany  przez  pracownika rachunek bankowy.
Jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy to wynagrodzenie wypłaca się w
dniu poprzednim.

6.    Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy  nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia,

7.    Do wynagrodzenia o którym mowa w ust. 6 nie wlicza się:
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a.  wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
b.  nagród jubileuszowych
c.   odpraw emerytalno-rentowych
d.   dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
e.   dodatku stażowego,

8.     Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
a.  sumy  egzekwowane  na  mocy  tytułów  wykonawczych  na  zaspokojenie    świadczeń

alimentacyjnych,
b.  sumy  egzekwowane  na  mocy tytułów wykonawczych  na pokrycie  należności  innych

niż świadczenia alimentacyjne,
c.  kary pieniężne przewidziane w art.108 Kodeksu pracy,
d.  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
e.  ime należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

9.     Pracownicy  otrzymują  miesięczne  odcinki  listy  płac  określające  wszystkie  składniki
wynagrodzenia i dodatkowe potrącenia.

10.   Pracownicy  mają prawo  żądać  informacji,  co  do  wysokości poszczególnych składników
wynagrodzenia i dodatkowych potrąceń.

11.   Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść go na inną osobę.
12.   Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków określają:

1 )   Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej
Nr 7 Specjalnej w Katowicach

2)   Karta Nauczyciela

ROZDZIAŁ VI

Zasady usprawiedliwiania nieobecności
w pracy i spóźnień do pracy

§26.

1.     Pracownik  powinien   uprzedzić   pracodawcę   o   niemożności   stawienia  się   do  pracy   z

przyczyny  wiadomej   lub  możliwej   do  przewidzenia,  jak  również  o  przewidywanym
czasie nieobecności.

2.     W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest
obowiązany  niezwłocznie  zawiadomić  pracodawcę  o  przyczynie  swojej  nieobecności  i

przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w
pracy, osobiście lub przez inne osoby. listownie lub telefonicznie albo za pośrednictwem
innego  Środka łączności.

12



3.     Niedotrzymanie  terminu,  o  którym  mowa  w  punkcie  2  może  być  usprawiedliwione
szczególnymi     okolicznościami    uniemożliwiającymi    terminowe    dopełnienie    przez

pracownika  tego  obowiązku,  w  tym:  jego  obłożną  chorobą  połączoną  z  brakiem  lub
nieobecnością   domowników   albo   innym   zdarzeniem   losowym.   W   takim   przypadku
pracownik  zawiadamia zakład pracy  o przyczynie nieobecności niezwłocznie po ustaniu
okoliczności, o których mowa wyżej.

4.     Pracownik   jest    obowiązany    usprawiedliwić    nieobecność    w    pracy    przedstawiając
niezwłocznie przyczyny nieobecności i przedkłada niezbędne dowody w tym zakresie.

5.      W razie nieobecności  pracownika wpracy  z powodu  :
1)   niezdolności  do   pracy   na  skutek  choroby  pracownika  lub  jego   izolacji  z  powodu

choroby zakaźnej ,
2)   leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest zaświadczeniem lekarskim za

okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
3)   choroby  członka  rodziny  pracownika,  wymagającej  sprawowania  przez  pracownika

osobistej  opieki, -  pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając
pracodawcy zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

6.     Za dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy uważa się:

1)   zaświadczenie   lekarskie  o  czasowej   niezdolności   do  pracy,  wystawione  zgodnie  z
obowiązuj ącymi przepisami,

2)   decyzję    właściwego    państwowego    inspektora.  sanitamego,    wydaną    zgodnie    z
przepisami   o   zwalczaniu  chorób   zakaźnych,   w   razie   odosobnienia  pracownika  z
przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3)   oświadczenie  pracownika  -  w  razie  zaistnienia  konieczności  sprawowania  osobistej
opieki  nad  zdrowym  dzieckiem  do  lat  s    z  powodu  nieprzewidzianego  zamknięcia
żłobka, przedszkola lub szkoły, gdzie dziecko uczęszcza,

4)   oświadczenie   pracownika   o chorobie   niani    lub   dziennego   opiekuna   oraz   kopia
zaświadczenia lekarskiego.  stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego
opiekuna,  potwierdzone  przez  pracownika  za  zgodność  z oryginałem  -  w przypadku
choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą

5)   imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej
lub   samorządu   terytorialnego,   sąd,   prokuraturę,   policję   lub   organ   prowadzący
postępowanie  w  sprawach  o  wykroczenie  -  w  charakterze  strony  lub  świadka  w
postępowaniu     prowadzonym     przed     tymi     organami,     zawierające     adnotację
potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

6)   oświadczenie  pracownika  potwierdzające  odbycie  podróży  służbowej   w  godzinach
nocnych,   zakończonej   w  takim  czasie,   że  do   rozpoczęcia  pracy  nie  upłynęło   11

godzin. w warunkach uniemożliwiającyc.h odpoczynek nocny.

§27.

1.    W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik winien niezwłocznie zgłosić  się do
bezpośredniego przełożonego,  celem usprawiedliwienia spóźnienia. Decyzję o formie
usprawiedliwienia ( ustna lub pisemna) podejmuj e przełożony, któremu bezpośrednio
podlega pracownik.
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2.   Prawo do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionych spóźnień pracownik zachowuje

pod warunkiem ich odpracowania.
3.    Jeżeli    pracownik    nie    wyraża    zgody    na   odpracowanie    czasu    spóźnienia,   jego

wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

ROZDZIAŁ VII

Zwolnienia od pracy

§28.

1.     Czas pracy powinien być  w pełni  wykorzystany na pracę zawodową.  Załatwianie  spraw
osobistych  i  innych  nie  związanych  z  pracą  zawodową powinno  odbywać  się w czasie
wolnym od pracy.

2.     Pracodawca udziela zwolnień od pracy na umotywowany wniosek pracownika, jeżeli nie
zakłóci    to    toku    pracy.    Pracownikowi    za   czas    tego    zwolnienia   nie   przysługuje
wynagrodzenie,  chyba  że  odpracował  czas  zwolnienia.  Odpracowanie  to  nie  stanowi
pracy w godzinach nadliczbowych.

3.     Pracodawca  jest   obowiązany  zwolnić  pracownika  od  pracy  w  trybie   i  na  zasadach
określonych  przez  przepisy  Kodeksu  Pracy  i  przepisy  wykonawcze  wydane  na  jego
podstawie albo inne przepisy prawa.

4. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do  141at przysługują
wyłącznie 2 dni płatnego zwolnienia na opiekę na dziecko w ciągu roku kalendarzowego.

5.  W szczególności pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika od pracy :
1)   na  czas   niezbędny   do   stawienia   się   na  wezwanie   organu   administracji   rządowej   lub
samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policj i albo organu prowadzącego postępowanie
w sprawach o wykroczenie i innych potrzeb,
2)    wezwanego    do    osobistego    stawienia    się    przed    organem    właściwym    w   zakresie

powszechnego  obowiązku  obrony  na  czas  niezbędny  w  celu  załatwienia  sprawy  będącej
przedmiotem wezwania,
3)  wezwanego  w celu  wykonywania czynności  biegłego  w postępowaniu  administracyjnym,
kamym  przygotowawczym,  sądowym  lub  przed  kolegium  d/s.  wykroc'zeń.  Łączny  wymiar
zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,
4) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.

6.  W  szczególności  pracownikowi  przysługuje  prawo  zwolnienia  od  pracy  z  zachowaniem
prawa do wynagrodzenia w wymiarze:
1)  2  dni  ~ w  razie  ślubu  pracownika  lub  urodzenia  się jego  dziecka  albo  zgonu  i  pogrzebu
małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
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2)  1  dzień  -  w  razie  ślubu  dziecka  pracownika  albo  zgonu  i  pogrzebu jego  siostry,  brata,
teściowej, teścia ,babki, dziadka, a także innej  osoby pozostającej  na utrzymaniu pracownika
lub pod jego bezpośrednia opieką.

7. Za czas zwolnienia od pracy, o których mowa w punkcie 5 podpunkt 1), 2), 3), pracodawca
wydaje   na   wniosek   pracownika   zaświadczenie,   określające   wysokość   utraconego   przez

pracownika    wynagrodzenia    w    celu    uzyskania    przez    niego    od    właściwego    organu
rekompensaty   pieniężnej   z   tego   tytułu.   wysokości   i   na   warunkach   przewidzianych   w
odrębnych przepisach.
8.   Za  czas   zwolnienia  od   pracy.   o  którym   mowa  w  punkcie   5   podpunkt  4)  pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§29.

1.  Pracodawca prowadzi  odrębnie  dla  każdego  pracownika kartę  ewidencji  czasu pracy,  w
której     rejestruje     wszelkie     zwolnienia     od     pracy     oraz     inne     usprawiedliwione     i
nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
2.  Wyjazdy  służbowe  (  poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia
wyjazdu ~ delegacji podpisanej przez pracodawcę.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

§30.

1.     Pracownik      ma      prawo      do      corocznego,      nieprzerwanego      i      płatnego      urlopu
wypoczynkowego   w   wymiarze    i    według   zasad   określonych   w   Kodeksie   Pracy.
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

2.     Wymiarurlopu wynosi:
20 dni -do  10 lat pracy,
26 dni - po  10 latach pracy.

3.     Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się z tytułu ukończenia:
- zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas
trwania  nauki,  nie  więcej  jednak  niż  3   1ata,   średniej   szkoły  zawodowej  -  przewidziany
programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
- średniej  szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych -5 lat,
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- średniej  szkoły ogólnokształcącej -4 lata,
- szkoły policealnej - 6 lat,
-szkoły wyższej -81at ( w tym uzyskanie tytułu licencjata).

4.     Jeżeli  pracownik  pobierał  naukę  w  okresie  zatrudnienia,  do  okresu  pracy,  od  którego
zależy  wymiar  urlopu,  wlicza  się  bądź  okres  zatrudnienia,  w  którym  była  pobierana
nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.

5.     Urlopy   udzielane   są   zgodnie   z   planem   urlopów.       Przy   ustalaniu   planu   urlopów
uwzględnia się wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

6.     Plan urlopów ustala pracodawca w terminie do  31  stycznia bieżącego   roku   na dany rok
kalendarzowy  objęty  planem,  biorąc  pod  uwagę  wnioski  pracowników  i  konieczność
zapewnienia normalnego toku pracy.

7.     Pracownik  zamierzający  udać  się  na  urlop  wypoczynkowy,  powinien  uzyskać  zgodę
pracodawcy  na  wniosku  urlopowym,  przy  czym  rozpoczęcie  urlopu  wypoczynkowego
może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji w tym zakresie.

8.      Na wniosek pracownika urlop może  być podzielony  na części.  Co  najmniej jedna część
urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

9.      Przesunięcie   terminu   urlopu   może   nastąpić   na  ,wniosek  pracownika  umotywowany
ważnymi  przyczynami.  Przesunięcie  terminu  urlopu jest  także  dopuszczalne  z  powodu
szczególnych  potrzeb  szkoły` jeżeli  nieobecność  pracownika  spowodowałaby  poważne
zakłócenie toku pracy.

10.    Urlopu  nie  wykorzystanego  zgodnie  z  planem  urlopów  należy  pracownikowi  udzielić
najpóźniej do końca trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego.

1 1. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie  z przyczyn
usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności  z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołanie na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia
się do pełnienia terytorialnej  służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawcajest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

12.  Pracodawca  może  odwołać  pracownika  z  urlopu  tylko  wówczas,  gdy jego  obecności  w
szkole wymagają okoliczności  nieprzewidziane  w chwili  rozpoczynania urlopu.  Pracodawca
jest  obowiązany  pokryć  koszty  poniesione  przez  pracownika  w  bezpośrednim  związku  z
odwołaniem go z urlopu.

13.   Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie przydzielone mu do
wykonania  sprawy,  a  w  wyjątkowych  wypadkach,  sprawy  nie  załatwione  przekazać
osobie, która go zastępuje.
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14.   Pracodawca jest  zobowiązany  udzielić  pracownikowi  niebędącemu  nauczycielem  ,  nie
więcej  niż  4  dni  urlopu  na żądanie,  w  każdym  roku  kalendarzowym,  w  terminie przez
niego wskazanym.

15.   Pracownikom,  którzy  podnoszą  kwalifikacje  bez  skierowania,  Dyrektor  może  udzielić
bezpłatnego   urlopu   szkoleniowego   i   zwolnienia   z   części   dnia   pracy   w   wymiarze
ustalonym na zasadzie porozumienia stron.

16.    Na   pisemny   wniosek   pracownika   Dyrektor   może   udzielić   mu   urlopu   bezpłatnego.
Urlopu  bezpłatnego  udziela  pracodawca  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  na

podstawie wniosku złożonego przez pracownika.

17.  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której  w organizacji pracy przewidziano ferie
letnie   i   zimowe,   przysługuje   urlop   wypoczynkowy   w   wymiarze   odpowiadającym
okresowi ferii i w czasie ich trwania.  . .     in

;##yćzobowiązany18.1  Nauczyciel, o którym mowa w ust

przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:
1 ) przeprowadzania egzaminów,
2) prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego,
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa  w doskonaleniu
zawodowym w określonej formie.
Czynności, o których mowa w pkt.  1 -3 nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

18.2. Nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu
wypoczynkowego.

18.3. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w
szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych  w Karcie Nauczyciela.

18.4. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole2 w której w
organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w
wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

18.5. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie
szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie
szkolne, a prawo do drugiego i dalszych ~ w każdym następnym roku kalendarzowym.
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ROZDZIAŁ IX

0chrona czasu pracy nauczycieli

?31.

Nauczyciele nie mogą być zwalniani z pracy w godzinach przeznaczonych na naukę lub inne
zajęcia przewidziane  w planie pracy  szkoły,  poza przypadkami  określonymi  w powszechnie
obowiązuj ących przepisach prawa.

§32.

Pracodawca sprawuje służbowy nadzór administracyjny i pedagogiczny nad pracą nauczycieli
w celu zapewnienia pełnej  realizacji  zadań dydaktyczno  -wychowawczych,  wynikających z
ustalonego planu zajęć.

§33.

Obowiązek  przestrzegania  czasu  pracy  dotyczy  wszystkich  planowanych  zajęć  w  szkole  i
obejmuje zarówno zajęcia wynikające z obowiązującego wymiaru, jak i zajęcia w godzinach
ponadwymiarowych    oraz    czynności    dodatkowe,    wynikające    z    planu    dydaktyczno    -
wychowawczego.
Pracodawca  winien  równomiernie,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  -  obciążyć
nauczycieli      dodatkowymi      zajęciami      dydaktyczno      -      wychowawczymi      a     także
organizacyjnymi.

§34.

W czasie przeznaczonym na naukę i inne zajęcia należy zrezygnować z :
1) organizowania konferencji, narad i odpraw dla nauczycieli,
2)   obciążania   nauczycieli   pracą   nie   związaną   bezpośrednio   z   procesem   dydaktyczno-
wychowawczym.
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Rozdzial X

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz zasady i tryb postępowania w zakresie obowiązków

przestrzegania trzeźwości

§35

Pracodawca  i   pracownicy   zobowiązani   są  do   ścisłego   przestrzegania  przepisów  i   zasad
bezpieczeństwa     i     higieny     pracy     oraz     przepisów     o     ochronie     przeciwpożarowej.

§36.

1.     Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2.     Pracodawca  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  ryzyku  zawodowym,  które
wiąże   się   z   wykonywaną   przez   nich   pracą.    Po   zapoznaniu   się   z   oceną   ryzyka
zawodowego,   pracownik   podpisuje   odpowiednie   zaświadczenie.   Zaświadczenie   takie
znajduje się w aktach osobowych pracownika.

3.     Przed  podjęciem  pracy,  pracodawca  kieruje  kandydata  do  pracy  na  wstępne  badania
lekarskie.

4.     Pracodawca przeprowadza na swój koszt badania okresowe profilaktyczne pracowników.
5.     Pracodawca  obowiązany  jest  kierować  pracowników  na  okresowe  badania  lekarskie,

zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.     Pracodawca   jest   obowiązany   zaznajamiać   pracowników   z   przepisami   i   zasadami

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  które  dotyczą  wykonywanych  przez  nich  prac  oraz  z
przepisami przeciwpożarowymi.

7.     Pracodawca jest  obowiązany  wydawać  szczegółowe  instrukcje  i  wskazówki  dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

8.     Pracownik  jest   obowiązany   potwierdzić   na  piśmie   znajomość   przepisów  oraz   zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.     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.

10.1  Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa
w pkt. 9 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym
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przełożonego.

10.2      Za   czas   powstrzymania   się   od   wykonywania   pracy   lub   oddalenia   się   z   miejsca
zagrożenia  w  przypadkach.  o  których  mowa  w  pkt.  9  pracownik  zachowuje  prawo  do
wynagrodzenia.

10.3      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.

§37.

1.     W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej  +18C.
2.     W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury, o której  mowa

w  pkt.1,  dyrektor  szkoły  zawiesza  czasowo  zajęcia  szkolne  po  powiadomieniu  organu

prowadzącego szkołę.
3.     Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego  szkołę może również zawiesić czasowo

zajęcia szkolne:
1)  jeżeli  temperatura  zewnętrzna  mierzona  o  godzinie  21:00  w  dwóch  kolejnych  dniach

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15C lub jest niższa,
2)  w  przypadku  wystąpienia  na  danym  terenie  epidemii  lub  innych  zdarzeń,  które  mogą
zagrozić zdrowiu uczniów.

§38.

1.     Pracodawca   obowiązany  jest   dostarczyć   pracownikowi   nieodpłatnie   środki   ochrony
indywidualnej,  zabezpieczające  przed  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia  czynników
występujących  w zakładzie pracy,  a także  odzież,  obuwie robocze  i  okulary korygujące
wzrok do pracy przy monitorach ekranowych.

2.     Wykaz  rodzajów  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego,  a
także  przewidziane  oki.esy  ich  użytkowania  oraz  zasady  refundacji  zakupu  okularów,
znajduje  się w Regulaminie wewnętrznym w sprawie przydziału pracownikom środków
ochrony indywidualnej  i  odzieży oraz obuwia roboczego - stanowiący załącznik nr  1  do
niniej szego Regulaminu.

§39.

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, kobiet w ciąży i
kobiet karmiących dziecko piersią stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

20



§40.

1.     Przestrzeganie  przepisów oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny pracy jest podstawowym
obowiązkiem pracownika.

2 .    W szczególności pracownikjest obowiązany:
1)  Znać  przepisy  i  zasady  BHP.  brać  udział  w  szkoleniu  i  instruktażu  w  zakresie  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
2) Wykonywać pracę w  sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować  się do wydanych w
tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych,
3) Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i  sprzętu oraz porządek i ład w miejscu
Pracy
4)  Stosować  środki  ochrony  zbiorowej   a  także  używać  przydzielonych  środków  ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, jeżeli zostały
wydane do całkowitego zużycia lub utraty ich cech używalności
5)  Poddawać  się  wstępnym,  okresowym  i  kontrolnym  oraz  innym  zaleconym  badaniom
lekarskim,
6)  Niezwłocznie  zawiadomić  przełożonego  o  zauważonym  w zakładzie pracy wypadku albo
zagrożeniu  życia  lub  zdrowia  ludzkiego  oraz  ostrzec  współpracowników  ,  oraz  inne  osoby
znajdujące się w rejonie zagrożenia  grożącym im niebezpieczeństwie.

§41.

1.     Naruszenie przez pracowników obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadkach:

a) stawienia się w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości,

b) spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy.

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

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

§42.

1.     W    razie    uzasadnionego    podejrzenia    o    naruszeniu    przez    pracownikaobowiązku
trzeźwoś'ci,       bezpośredni       przełożony       powinien       poinformowaćpracownika       o

przysługuj ącym mu prawie żądania przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości.
2.     Pracodawca  jest  zobowiązany  zapewnić  przeprowadzenie  Żądanego  przez  pracownika

badania stanu trzeźwości.
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3.     W razie wykazania przy pomocy badań stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu
pracownik zostaj e obciążony kosztami tych badań.

4.     Z  przebiegu  działań  mających  na  celu  stwierdzenie  naruszenia  obowiązku   trzeźwości,
bezpośredni   przełożony   pracownika   sporządza   protokół,      który   powinien   zawierać
następuj ące 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

d) datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

5.     Pracodawca prowadzi ewidencję przypadków naruszenia obowiązku trzeźwości.

§43.

1.     Pracownicy   naruszający   obowiązek   trzeźwości   oraz   przełożeni   służbowi   tolerujący
nietrzeźwość  w  pracy  u  podległych  im  pracowników  ponoszą  wszelkie  skutki  prawne

przewidziane  w  obowiązujących  przepisach,  w  tym  związane  z  ciężkim  naruszeniem
obowiązków pracowniczych.

2.     W   razie   zachowania   się   osób,   o   których  mowa  w  ust.1,   wykazującegoznamiona
wykroczenia lub przestępstwa pracodawca przekazuje sprawę  do właściwych organów.
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Rozdział XI

Monitoring wizyjny

§44.

1  .W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,  pracownikom  oraz ochrony mienia a także
zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko uczniom, pracownikom lub mieniu wprowadza
się  szczególny  nadzór  nad  budynkiem  szkoły  oraz  terenem  wokół  budynku  szkoły  i  sali
gimnastycznej   w  postaci   monitoringu   wizyjnego,   polegającego   na  rejestrowaniu   obrazu
poprzez zamontowane kamery.
2.1  Zakres monitorowanego terenu obejmuje:
1.)Teren zewnętrzny :
a)wejście główne do budynku głównego  i boisko 1 przed budynkiem głównym szkoły,
b)boisko 111 i budynek sali gimnastycznej.
2)Kamery zlokalizowane wewnątrz budynku szkoły :
a)parter -  korytarz, wejście na schody,
b) I piętro - korytarz, korytarz prowadzący do sekretariatu,
c) 11 piętro ~  korytarz główny, korytarz boczny  prowadzący do sal lekcyjnych.

Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa
się poprzez bieżący zapis obrazu kamer obejmujących monitorowane obszary.

Dostęp do danych pozyskanych poprzez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione
przez dyrektora,  na podstawie pisemnego upoważnienia.

Dostęp  do  urządzeń  rejestrujących  obraz  posiadają:   dyrektor,  wicedyrektor,  inspektor
ochrony danych osobowych,   upoważnieni pracownicy serwisu urządzeń rejestrujących obraz
w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

Nagrany obraz będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wyłącznie
w celu wskazanym w ust.1,  chyba że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty
jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za
przechowywanie   i   zniszczenie   materiałów  po   upływie   określonych     prawem   terminów
odpowiada inspektor ochrony danych osobowych.

Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z Regulaminem
funkcjonowania  systemu  monitoringu wizyjnego  w  Szkole  Podstawowej  Nr 7  Specjalnej  w
Katowicach. zawierającym między innymi   informacje które miejsca objęte są monitoringiem
i w jakim czasie.

Wejście  do  budynku  szkoły  i  sali  gimnastycznej   objęte  monitoringiem  oznaczone  są
tabliczkami z rysunkiem kamery i napisem „ Teren monitorowany", „ Obiekt monitorowany".
W pomieszczeniach monitorowanych musi znajdować się w widocznym miejscu co najmniej
jeden znak informujący o obecności kamery.
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ROZDZIAŁ XII

Nagrody i wyróżnienia

§45.

1.     Nagrody  i  wyróżnienia  mogą być  przyznane  pracownikom,  którzy wzorowo  wypełniają
swoje obowiązki. Mogą być przyznane w następujących formach:

1)  nagrody pieniężne,
2) pochwała pisemna - dyplom uznania.

2.     Przyznanie    nagrody    lub    wyróżnienia    zostaje    odnotowane    w    aktach    osobowych

pracownika.
3.     Szczegółowe   kryteria   nagród      określa   Regulamin   przyznawania   nagród   dyrektora

szkoły dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

ROZDZIAŁ XIII

Naruszanie podstawowych obowiązków pracowniczych,
kary porządkowe

§46.

1.     Za    naruszenie    podstawowych    obowiązków    pracowniczych    lub    nieprzestrzeganie
ustalonego  porządku  i  dyscypliny  pracy  oraz  regulaminu  pracy,  pracownicy podlegają
odpowiedzialności     porządkowej,     a     nauczyciele     -na     wniosek     pracodawcy     -
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed komisją dyscyplinamą przy wojewodzie.

2.     Do rażącego naruszenia ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy należy:

1)   złe   i   niedbałe   wykonywanie   pracy,   psucie   materiałów,   narzędzi   i   maszyn,   a   także
wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikających ze stosunku pracy,
2)     nieusprawiedliwiona     nieobecność     w     pracy,     samowolne     jej      opuszczenie     bez
usprawiedliwienia, notoryczne spóźnienia do pracy,
3)  stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo spożywanie alkoholu w miejscu i czasie

Pracy'
4) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
5) niewykonywanie poleceń przełożonych,
6) niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,
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7)     nieprzestrzeganie     przepisów     bezpieczeństwa     i     higieny     pracy     oraz    przepisów
przeciwpożarowych,
8) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej .

3.     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 rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

§47.

1.     Za   nieprzestrzeganie   przez   pracownika   ustalonego    porządku   i   dyscypliny   pracy,
regulaminu pracy, przepisów bhp i p. poż. Pracodawca może

1)   zwrócić   na   piśmie    uwagę   pracownikowi    że   dopuścił    się   naruszenia   obowiązków

pracowniczych   lub   obowiązującego   w   zakładzie   regulaminu,   instrukcji   lub   zarządzenia
przestrzec  go,  że  dalsze  ich naruszanie może  spowodować  rozwiązanie  umowy o pracę  lub
zastosowanie kary porządkowej
2) zastosować w trybie określonym w Kodeksie Pracy kary określone w art.108 KP to jest:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
c)  oraz karę  pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów
przeciwpożarowych,  opuszczenia  pracy  bez  usprawiedliwienia,  stawienie  się  do  pracy  w
stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

2.     Pracodawca  stosuje  kary  po  uprzednim  wysłuchaniu  pracownika.  Pracownik  otrzymuje
zawiadomienie o ukaraniu na piśmie, gdzie wskazany jest rodzaj naruszenia obowiązków
pracowniczych  i  data  dopuszczenia  się  pracownika  tego  naruszenia  oraz  informacja  o
prawie  zgłoszenia sprzeciwu i  terminie jego  wniesienia.  Odpis pisma załącza się  do  akt
osobowych pracownika.

3.     Przy   stosowaniu   kary    bierze    się   pod   uwagę   w   szczególności   rodzaj    naruszenia
obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do
Pracy,

4.     Pracownik od udzielenia kary, której  zastosowanie nastąpiło z naruszeniem prawa, może
wnieść sprzeciw do pracodawcy w teminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.

5.     0  uwzględnieniu  bądź  odrzuceniu  sprzeciwu  decyduje  pracodawca,  po  rozpatrzeniu
stanowiska reprezentującej pracownika organizacj i związkowej.

6.     Karę uważa  się  za niebyłą,  a odpis  zawiadomienia o  ukaraniu usuwa z  akt osobowych
pracownika po  roku  nienagannej  pracy.  Pracodawca  może  z własnej  inicjatywy  lub  na
wniosek  reprezentującej  pracownika  zakładowej  organizacji  związkowej,  uznać  karę  za
niebyłą przed upływem tego terminu.
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§48.

1.    Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej  za uchybienia godności
zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu.

2.   Za  uchybienia  przeciwko   porządkowi  pracy,   w  rozumieniu  art.   108   kodeksu  pracy,
wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

3.    Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1 ) nagana z ostrzeżeniem,
2) zwolnienie z pracy.
3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

4.    Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

5.    Wymierzenie kary dyscyplinarnej  określonej  w ust.  1  pkt. 4 jest równoznaczne z zakazem

przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.

6.    Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

7.   W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje
dyscypliname przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół  na terenie
województwa.

8.   Drugą instancją w sprawach dyscyplinamych nauczycieli jest odwoławcza komisja
dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania.

9.    Od prawomocnych orzeczeń odwoławczych komisji dyscyplinamych przy ministrze
właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach dyscyplinarnych stronom

przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego  w Katowicach  -111 Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych Aleja Korfantego  117/119 , 40-156 Katowice w terminie  14 dni
od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
10. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o
apelacji. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego kasacja  nie przysługuje.

§49.

1.   Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa z  akt  osobowych
pracownika po  roku  nienagamej  pracy.  Pracodawca może,  z własnej  inicjatywy  lub na
wniosek  reprezentującej  pracownika  zakładowej  organizacji  związkowej,  uznać  karę  za
niebyłą przed upływem tego terminu

2.    Kary dyscypliname o których mowa w § 48 ust. 3 pkt  1-2 podlegają zatarciu po upływie 3
lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie
był on karany dyscyplinarnie lub  sądownie,  a kara dyscyplinarna o której  mowa w ust.  3
pkt  3  po  upływie  6  lat  od  dnia  doręczenia  nauczycielowi  prawomocnego  orzeczenia  o
ukaraniu.
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ROZDZIAŁ XIV

Przepisy końcowe

§50.

1.    Niniejszy   Regulamin   Pracy  został   ustalony  w  uzgodnieniu  z  zakładową  organizacją
związkową.

2.    Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony.

3.    Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego
ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.

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

?51.

1.    Regulamin   pracy   wchodzi   w   życie   po   upływie   2   tygodni   od   dnia  podania   go   do
wiadomości pracowników, w sposób przyj ęty u danego pracodawcy.

2.    Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin  z dnia 01.09.2018

roku.

ED   Y   R   E   K   T   C}   RRża®ri! nr 7 sPSC#Szkow
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Załącznik nr  1  do Regulaminu Pracy

REGULAMIN WEWNĘTRZNY W SPRAWIE PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM
SKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SPECJALNEJ W KATOWICACH

ŚRODKÓW 0CHRONY INDYWIDUALNEJ I ODZIEŻY 0RAZ 0BUWIA
R0BOCZEGO.

ZASADY

przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej,
odzieży roboczej oraz środków czystości

Stosownie do artykułu 2376, §  1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku I Kodeks pracy

Oednolity tekst:  Dz. U. z  1998 roku Nr 21, poz.  94 z późn. zm.)

m

Zabrania się dopuszczania do pracy pracownika bez wyposażania go w środki ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego , jeżeli da danego stanowiska tabela

przewiduje takie środki
§2

1.   Środki ochrony indywidualnej  , odzież i obuwie robocze używane są przez zaś określony
w tabeli, a w przypadku określenia „ dz" ( do zużycia) w zakresie ochrony indywidualnej do
czasu utraty ich cec,h ochronnych, natomiast odzieży i obuwia roboczego do czasu utraty ich
cech użytkowych.
2.  W przypadku gdy pracownik pracuje na dwóch stanowiskach pracy,  na których pokrywają
się artykuły odzieży roboczej i obuwia, pracownik otrzymuje tylko jedną sztukę odzieży
roboczej i obuwia, z terminem przydatności zgodnie z tabelą.
3.  Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy okres używalności
odzieży roboczej zostaje wydłużony o połowę obowiązującego okresu używalności.

.t   .``

Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przydziela się pracownikowi
bezpłatnie i stanowią one własność pracodawcy.

§4

1.    Pracodawca obowiązany jest zapewnić pranie` konserwację i naprawę środków ochrony
indywidualnej  , odzież i obuwia roboczego.

2.    W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czymości te
mogą być wykonane przez pracownika za jego zgodą, natomiast pracodawca
zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Wysokość ekwiwalentu ustala
dyrektor szkoły.

3.    Ekwiwalent o którym mowa w ust.1  wyp`łacany będzie w terminach pół rocznych.
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§5

W razie utraty lub zniszczenia odzieży ochronnej  , pracodawca jest zobowiązany do
dostarczenia nowej odzieży. Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, jest on
zobowiązany  uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej wartości odzieży lub obuwia
roboczego. Wnioski w tych sprawach rozpatruje dyrektor szkoły.

§6

1.    W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić pobrane
środki ochrony indywidualiiej  , odzież i obuwia roboczego lub równowartość pieniężną
tych przedmiotów z uwzględnieniem  stopnia ich zużycia.

2.    Ustalenia zawarte w ust.1  nie dotyczą odzieży i obuwia roboczego, których okres
użytkowania wyniósł co najmniej  20 % okresu używalności określonego w tabeli norm.

3.    Obowiązek zwrotu odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego nie dotyczy pracowników
przechodzących na rentę lub emeryturę oraz w przypadku jego śmierci.

§7

Dyrektor wyznacza osobę do prowadzenia ewidencji wydanych pracownikom
środków  ochrony  indywidualnej  ` odzież i obuwia roboczego.  Pobrane środki

pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem

§8

W ramach środków czystości   BHP szkoła zakupuje pracownikom ręcznik.

!9

Sprawy nie uregulowane niniej szym zarządzeniem będą rozpatrywane zgodnie z
przepisami zawartymi w rozdziale IX ustawy z dnia 26 czerwca z 1974 roku -,Kodeks
pracy z później szymi zmianami.

U s t a 1 a  się dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Katowicach tabele
norm przydziału śi.odków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków
czystości, stanowiące załączniki nr  1  i 2.

##SqjrĘ_",,#`*,:Ł"         ,
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Załącznik Nr 1

TABELA
ZAKŁADOWA NORMA ZUżYCIA ŚRODKÓW 0CHRONY INDYWIDUALNEJ

ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA R0B0CZEGO DLA PRACOWNIKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SPECJALNEJ W KATOWICACH

L.pl Stanowisko pracy Zakres wyposażenia: Przewidywany
R - odzież  i  obuwie okres
0 ~ ochrony indywidualnej używalności wm-c,dozużycia/d.z/

1

Nauczyciel W.F

R- dres spoilowy d.z
lub bluza i spodnie, spodenkiR-podkoszulek2sztukiR-obuwiesportowe nie mniej niż36m-cyd.z/wgpotrzebniemniejniż12m-cyd.zniemniejniż24m-ce

121

Praca związana zmonitoremekranowy 0-okulary koryguj ące 24 m-ce

11311

1 R - odzież robocza ( spodnie + bluza) d.z

1Rzemieślnik1 R- koszula roboczaR-obuwierobocze0-rękawiceochrome nie mniej niż12m-cyd.zniemniejniż24m-ced.z

0 - okulary ochronne d.z
411

1|)       Pomoc  kuchenna( R ~ czepek d.z
R ~ fartuch białyR-obuwierobocze d.zniemniej niż18m-cyd.zniemniejniż12m-cy

i5 !           Sprzątaczka R - fartuchR-obuwie robocze d.zniemniej niż18m-cyd.z



0 - rękawice gumowe

nie mniej niż12m-cyd.z

6
Woźny1

R - fartuchR-obuwie robocze d.zniemniej niż18m-cyd.zniemniejniż12m-cy

71

1'               Dozorcasprzątającyterennazewnątrz1!

R -obuwieR-obuwie zimowe0-rękawiceocieplaneR-kurtkaocieplana1R-kurtkaprzeciwdeszczowaR-kaloszeR-czapkaocieplana
|dńzi;'wmgnfe:t;i2b24m-cyd.z./wgpotrzebniemniejniż3sezonyzimowed.z./wgpotrzebwgpotrzebd.z./wgpotrzebniemniejniż36m-cyd.z./wgpotrzebniemniejniż36m-cyd.z./wgpotrzebniemniejniż36m-cyd.z./wgpotrzebniemniejniż18m-cy
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Zalącznik nr 2

ZASADY
refundacji przez Szkolę Podstawową Nr 7 Specjalną w Katowicach  kosztów zakupu

okularów korygujących wzrok
pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy

Stosownie do § 8` ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1  grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) u s t a 1 a się następujące zasady refundacji

przez Szkołę kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym w
czasie pracy monitor ekranowy:

m

1.    Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach zapewnia pracownikom okulary
korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej , wykażą potrzebę ich
stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

2.    Przepis, o którym mowa w ust.1, dotyczy pracowników (w rozumieniu art. 2 Kodeksu
pracy), którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę
dobowego wymiaru czasu pracy.

3.   Fakt użytkowania podczas pracy monitora ekranowego przez okres, o którym mowa w
ust. 2, potwierdza bezpośredni przełożony pracownika .

!2

1.    Szkoła refunduje wartość zakupu okularów w wysokości kosztów szkieł korekcyjnych
wyszczególnionych w rachunku, zalecanych przez lekarza okulistę w miarę
posiadanych środków.

2.   Dyrektor szkoły raz w roku wprowadza limity  kwot dofinansowań do odzieży
roboczej oraz okularów korekcyjnych.

3.    Szkoła  nie refunduje kosztów soczewek pokrytych specjalnymi powłokami, o ile
potrzeba zastosowania takich powłok nie wynika z zaleceń lekarza.

``t   ```

1. Refundacja zakupionych okularów przysługuje raz na 2 lata, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracownik zatrudniony na czas określony otrzymuje okulary po złożeniu oświadczenia

pisemnego o zwrocie niezamortyzowanej części wartości okularów, w przypadku
nieprzedłużenia okresu umowy.

3. Jeżeli lekarz okulista stwierdzi konieczność zmiany soczewek Szkoła refunduje koszty ich
zakupu, w miarę posiadanych środków.

W celu uzyskania refundacji kosztów zakupionych okularów` należy przekazać następujące
dokumenty:

1.    opinię lekarza okulisty o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok

podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
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2.    fakturę VAT wystawioną zgodnie z obowiązującymi zasadami za okulary, zakupione
zgodnie z zaleceniem lekarza.

§4

1.   Okulary nie podlegają zwrotowi po ustaniu stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem terminu, o którym mowa w § 3,
ust.  1, pracownik zobowiązany jest do wpłaty kwoty równej niezamortyzowanej części
wartości okularów, reftmdowanej przez Szkołę
3.  Czas amortyzacji wynosi 2 lata i oblicza się go w miesiącach, biorąc za podstawę
wysokość kwoty refundowanej przez Szkołę zakupionych okularów.
4.  Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku:

i.    przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
2.     śmierci pracownika.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA K0BIET W CIĄŻY I K0BIET KARMIĄCYCH DZIECK0 PIERSIĄ

1.  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 przekraczaj ącej :

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;
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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  15-minutowa przerwa;

12) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi - w łącznym czasie przekraczającym
s  godzin  na  dobę,  przy  czyin  czas  spędzony  przy  obsłudze  monitora  ekranowego  nie
może  jednorazowo  przekraczać  50  minut,  po  którym  to  czasie  powinna  nastąpić  co
najmniej  10-minutowa 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 ;

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,
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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;

11. 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
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przekraczającym   15°C,  przy  braku  możliwości  stosowania  co  najmniej   15-minutowej
adaptacj i w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej .

IH. 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   Dracv,   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  inftadźwiękowy,  którego  równoważny  poziom
ciśnienia  akustycznego  skorygowany  charakterystyką  częstotliwościową  G,  odniesiony
do  8-godzimego  dobowego  lub  przeciętnego  tygodniowego,  określonego  w przepisach
Kodeksu Dracv, wymiam 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

PEą1r, wymiaru czasu pracy,

b)      maksymalne      poziomy      ciśnienia      akustycznego      w      pasmach      tercjowych
o częstotliwościach środkowych od  10 kHz do 40 kHz

-przekraczają następuj ące wartości :

Częstotliwość RÓwnoważny poziom ciśnienia akustycznego Maksymalny poziom
środkowa odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do ciśnienia akustycznego (dB)

Pasm przeciętnego tygodniowego, określonego w
tercjowych przepisach

(kHz) 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 góme,
których:

a)  wartość  ekspozycji  dziennej,  wyrażonej  w  postaci  równoważnej  energetycznie  dla
s  godzin działania sumy wektorowej  skutecznych,  skorygowanych częstotliwościowo
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przyspieszeń  drgań,  wyznaczonych  dla  trzech  składowych  kierunkowych  (ahwx,  ahwy,
aiiwz), Przekracza  1  m/s2,

b)   wartość   ekspozycji   trwającej    30   minut   i   krócej,   wyrażonej   w   postaci   sumy
wektorowej    skutecznych,    skorygowanych   częstotliwościowo   przyspieszeń   drgań
wyznaczonych  dla  trzech  składowych  kierunkowych  (ahwx,  ahwy,  ahwz),  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;

V. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet kamiących dziecko piersią:

1 ) prace stwarzające ryzyko zakażenia:  wirusem zapalenia wątroby typu 8, 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   24   zagrożenia,   zgodnie   z   przepisami   w   sprawie   szkodliwych   czynników
biologicznych   dla   zdrowia   w   środowisku   pracy   oraz   ochrony   zdrowia   pracowników
zawodowo   narażonych   na   te   czynniki   -  jeżeli   wyriki   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.

VI. Prace w narażeniu na dzialanie 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  67/548ffiwG  i  1999/45/WE  oraz
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr  1907/2006 (Dz.  Urz.  UE L 353  z 31.12.2008. str.

|,  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 lA,18 lub 2 (H340, H341),
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b) rakotwórczość, kategoria  lA,18 lub 2 (H350, H350i, H351),

c) działanie  szkodliwe na rozrodczość, kategoria  lA,18  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  1ub 2

(H370, H371)

-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.

VII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet kamiących dziecko piersią:

4)  inne  prace  stwarzające  ryzyko  ciężkiego  urazu  fizycznego  lub  psychicznego,  w  tym

gaszenie   pożarów,   udział   w   akcjach   ratownictwa  chemicznego,   usuwanie   skutków
awarii.

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 di.abinach i klamrach.
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