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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA WST ĘPNE 

 
 
 

&1. 
 

1. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym 
prawa i  obowiązki pracodawcy i pracowników. 

 
 

&2. 
 

1. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na 
rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko. 

2. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed 
przystąpieniem do pracy, co potwierdzone jest pisemnym oświadczeniem. 

3. Oświadczenie pracownika przechowuje się w jego aktach osobowych. (zał. Nr 1 
Nauczyciele, zał. Nr 2 Administracja i obsługa). 

 
 

&3. 
 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
Pracodawcy – naleŜy przez to rozumieć dyrektora szkoły 
Pracowniku – naleŜy przez to rozumieć nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi 
Podstawa prawna: 

1. Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami Dz. U. 
179/2004 poz. 1945 

2. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących 
nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia, zawartego w dniu 
23.12.1997r. z protokołami dodatkowymi nr 1,2,3,4, 

3. Kodeks Pracy ustawa z dnia 26.06.1974r. 
( zmiany: Dz. U. Z 1998 r., Nr 21, poz. 94, zm.: Dz. U. Z 1998 r., Nr 106, poz. 668; 
Dz. U. Z 1998r., Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1152; Dz. U. Z 2000r., 
Nr 120, poz.1268; Dz.U. z 2001 r., Nr 11, poz. 84;Dz.U. z 2001r., Nr 28, poz. 301; Dz. 
U. Z 2001r., Nr 52, poz. 538; Dz. U. Z 2001r., Nr 99, poz. 1075; Dz.U. z 2001r., Nr 
111, poz. 1194; Dz.U. z 2001r., Nr 123, poz. 1354; Dz.U. z 2001r., Nr 128, poz. 1405; 
Dz.U. z 2001r., Nr 154, poz.1805; Dz.U. z 2002r., Nr 74, poz. 676;Dz.U. z 2002r., Nr 
135, poz. 1146; Dz.U. z 2002r., Nr 196, poz. 1660; Dz.U. z 2002r., Nr 199, poz. 1673; 
Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679; Dz.U. z 2003r., Nr 166, poz. 1608; Dz.U. z 2003r., 
Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001; 
Dz. U. Z 2004r., Nr 120, poz. 1252; Dz.U. z 2004r., Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2005r., 
Nr 10, poz.71). 
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&4. 

Schemat organizacyjny 
 
 
 
 

Dyrektor szkoły 
 
 
 
 

 
 
v-ce dyrektor    główny księgowy  kierownik ds. administracji  

i obsługi 
 
 
 
 
 
pracownicy dydaktyczni pracownicy administracji  pracownicy obsługi 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele 
 
 referent     referent        intendent woźne szatniarka  sprzątaczki   kucharka  rzemieślnik  dozorcy 
 ds. płac    ds. administracji               i pomoc  
                                kuchenna 
 
 
 
 
 
 
 
 

&5. 
 
Zakres: 
Regulamin pracy ustala w szczególności: 

- organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i 
po jej zakończeniu, 

- wyposaŜenie pracowników w odzieŜ roboczą i ochronną oraz środki ochrony 
indywidualnej i higieny osobistej, 

- systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe, 
- wykazy prac wzbronionych, 
- ochronę kobiet cięŜarnych, 
- obowiązki dotyczące bihp oraz ochrony przeciwpoŜarowej, ryzyka zawodowego. 
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ROZDZIAŁ II 

PRAWA I OBOWI ĄZKI PRACODAWCY I OSÓB KIERUJ ĄCYCH 
PRACOWNIKAMI  

 
 

&6. 
 
Pracodawcy przysługuje prawo do: 

1. Określenia zakresu obowiązków kaŜdego pracownika zgodnie z postanowieniami 
umów o pracę i przepisami. 

2. Korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy w zakresie 
słuŜącym zadaniom szkoły. 

3. Wydawania pracownikom wiąŜących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w 
jakim nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współŜycia 
społecznego. 

 
 
 

&7. 
 
Pracodawca zobowiązany jest do: 

1. Zaznajamiania pracowników z zakresem ich obowiązków, podstawowymi    
     uprawnieniami. 
2. Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy 

oraz uzdolnień i kwalifikacji. 
3. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie     
     szkoleń w zakresie bihp. 
4. Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia zgodnie z zakładowym 

regulaminem. 
5. Ułatwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
6. Zaspakajania potrzeb socjalnych pracowników zgodnie z regulaminem ZFŚS. 
7. Stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy zgodnie z 

przyjętymi regulaminami. 
8. Prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników. 
9. Wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współŜycia społecznego. 
10. Równego traktowania pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania 

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do róŜnych form 
podnoszenia kwalifikacji bez względu na – wiek, płeć, religię, przekonanie 
polityczne, przynaleŜność związkową, itp. 

11. Przeciwdziałania mobbingowi tj. zachowań dotyczących pracownika a 
polegających na uporczywym i długotrwałym zastraszaniu pracownika, poniŜaniu, 
ośmieszaniu lub izolowaniu od zespołu pracowników i niedopuszczeniu do 
wykorzystania pewnych czynności zgodnych z celami dydaktyczno-
wychowawczymi szkoły. Przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu stanowią 
załącznik nr 3 do regulaminu. 
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ROZDZIAŁ III  
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWI ĄZKI PRACOWNIKA  

 
 

&8. 
 
 

Pracownikowi przysługuje prawo do: 
1. Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi 

kwalifikacjami. 
2. Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę. 
3. Jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania 

jakichkolwiek obowiązków. 
4. Wykonywanie pracy w  warunkach zgodnych z zasadami bihp. 
5. Corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. 
6. Powstrzymania się od świadczenia pracy w razie, gdy warunki pracy nie 

odpowiadają przepisom bihp i stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycie i 
zdrowia pracownika lub innych osób. O zaistnieniu powyŜszych okoliczności 
pracownik winien niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego. 

 
 

&9. 
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

 
 

Specjalne uprawnienia przysługują: 
1. Kobietom w ciąŜy (określa je KP Art. 176-186, KN Art. 35, pkt. 4) 
2. Osobom opiekującym się dzieckiem do lat 14 (KP Art. 188) 
3. Matkom (kobietom) karmiącym dziecko (KP Art. 187) 
 

 
 

&10. 
 
Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 
poleceń przełoŜonych dotyczących pracy, jeŜeli nie są one sprzeczne z przepisami lub 
umową o pracę. 
 

&11. 
 
Pracownik ma obowiązek: 

1. Przestrzegania ustalonego czasu pracy. 
2. Przestrzegania regulaminów i ustalonego porządku. 
3. Przestrzegania ogólnych zasad współŜycia społecznego. 
4. Rzetelnego wykonywania pracy zgodnie z zakresem obowiązków. 
5. Dbania o stanowisko pracy i powierzony sprzęt. 
6. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. 
7. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do pełnienia dyŜurów w czasie przerw 

oraz wykonywania innych czynności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych 
zgodnie z przepisami prawa i regulaminami. 
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8. Poddania się wstępnym, okresowym i kontrolnym (ponad 30 dni zwolnienie 
lekarskie) badaniom lekarskim. 

9. Ochrony tajemnicy słuŜbowej, gospodarczej oraz dóbr osobistych 
współpracowników i uczniów w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Z 2002r.). 

10. OstrzeŜenia współpracowników i uczniów o groŜącym im niebezpieczeństwie. 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
CZAS PRACY 

 
&12. 

 
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 

w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez bezpośredniego 
przełoŜonego do wykonywania pracy. 

2. Czas pracy powinien w pełni być wykorzystany na pracę zawodową. 
3. Pracownik powinien stawić się do pracy z takim wyprzedzeniem, aby o godzinie 

określonej w niniejszym regulaminie jako godzina rozpoczęcia pracy znajdował się 
na stanowisku pracy. 

4. Nie usprawiedliwienia późniejszego rozpoczęcia pracy lub wcześniejszego jej 
zakończenia stanowi naruszenie dyscypliny i podlega karom dyscyplinarnym i 
regulaminowym. 

5. Osobą upowaŜnioną do usprawiedliwienia nieobecności w pracy jest dyrektor 
szkoły, a w przypadku jego nieobecności zastępca dyrektora. 

 
 

&13. 
 

1. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy, 
realizowany w ciągu 5 dni tygodnia. 

2. Pracowników zatrudnionych w obsłudze a takŜe przy pilnowaniu mienia 
obowiązuje system równowaŜnego czasu pracy. 

3. Pracownikom zatrudnionym w tym systemie moŜna przedłuŜyć dobowy wymiar 
czasu pracy, nie więcej niŜ do 12 godzin. 

4. Za ustalenie prawidłowego rozliczenia czasu pracy w okresie 1 miesięcznym dla 
pracowników administracji i obsługi odpowiedzialny jest kierownik ds. 
administracji i obsługi. 

5. Godziny rozpoczęcia i kończenia pracy przez pracowników  administracji i obsługi 
ustala kierownik ds. administracji i obsługi, w porozumieniu z pracownikami, a 
zatwierdza dyrektor szkoły. 

6. Czas pracy pracowników  administracji i obsługi kontroluje się poprzez  
podpisywanie listy obecności. Lista obecności znajduje się w pomieszczeniu pani 
woźnej codziennie do godziny 08.05 i sprawdzana jest przez kierownika ds. 
administracji i obsługi. 

7. Fakt opuszczenia miejsca w godzinach pracy za zgodą przełoŜonych (dyrektor, 
kierownik ds. administracji i obsługi) odnotowuje się w księdze wyjść. Prawidłowe 
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prowadzenie księgi kontroluje kierownik ds. administracji i obsługi. Księga 
znajduje się u kierownika administracji i obsługi. 

8. Pracownikom, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo 
do 15-minutowej przerwy w pracy. Czas 15-minutowej przerwy w ciągu dnia pracy 
ustala kierownik ds. administracji i obsługi. 

9. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obsługą monitorów 
ekranowych mają prawo do 5-minutowych przerw po kaŜdej pełnej godzinie pracy 
przy monitorze. PowyŜsze okresy przerw są wliczane do czasu pracy pracowników. 

10. Na wyŜej określonych stanowiskach obowiązuje przemienne łączenie pracy przy 
komputerze z innymi rodzajami pracy, nie obciąŜającymi wzroku i wykonywanymi 
w innych pozycjach ciała (po godzinie pracy przy komputerze) 

11. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące pracownika 
normy czasu pracy. 

12. Praca w czasie poza określonym w umowie o pracę jest pracą w godzinach 
nadliczbowych. 

13. Praca w godzinach nadliczbowych moŜe być świadczona tylko na wyraźne 
polecenie bezpośredniego przełoŜonego pracownika w razie: 

- konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony Ŝycia lub zdrowia 
ludzkiego albo w celu ochrony mienia lub usunięcia awarii, 

- szczególnych potrzeb pracodawcy. 
14. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia 

pracownik nabywa prawo do dodatku na zasadach określonych w regulaminie 
wynagradzania. 

15. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, na wniosek 
pracownika moŜe zostać mu udzielony czas wolny od pracy w tym samym 
wymiarze. 

16. Przebywanie na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy powinno być 
uzgodnione z kierownikiem administracyjnym lub dyrektorem szkoły. 

 
 

&14. 
 
Ogólne przepisy dotyczące czasu pracy i zakresu obowiązków pracowników 
pedagogicznych określa Karta Nauczyciela. 

1. Czas rozpoczęcia i kończenia pracy pracowników pedagogicznych określa 
kalendarz Roku szkolnego, tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
oraz kalendarz zebrań Rady Pedagogicznej i zebrań z rodzicami. 

2. Czas pracy nauczycieli ewidencjonuje się poprzez  wpisywanie odbytych zajęć w 
dziennikach zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Fakt wyjścia w czasie godzin dydaktyczo-wychowawczych poza teren szkoły w 
uzgodnieniu z dyrekcją szkoły odnotowuje się  w dziennikach zajęć oraz zgłasza 
się  zastępcy dyrektora szkoły, wypełniając odnośną dokumentację (karta 
wycieczki, ewidencja wycieczek i wyjść). 
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&15. 
 

1. Tygodniowy  czas pracy nauczycieli i pracowników pedagogicznych określa Karta     
Nauczyciela. 

2. Dyrekcja szkoły przydziela nauczycielom i pracownikom pedagogicznym godziny     
ponadwymiarowe zgodnie z art.35 Karty Nauczyciela oraz Uchwały Rady Miasta 
Gdynia w sprawach organizacji roku szkolnego. 

3. Nauczyciel moŜe być obowiązany do odpłatnej pracy w godz. Ponadwymiarowych 
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć ¼ 
obowiązkowego wymiaru godzin. 
Przydzielenie godzin w wymiarze nie przekraczającym ½ obowiązkowego 
wymiaru godzin moŜe wystąpić wyłącznie za zgodą nauczyciela. 
Nauczyciela w trakcie staŜu będącego warunkiem uzyskania stopnia 
kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w 
godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody. 

4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie moŜe     
      przekraczać 40 godzin na tydzień. 
5. Tygodniowy przydział godzin dla nauczycieli ustala się na dany rok szkolny. 

Opiniują go zakładowe organizacje związkowe i Rada Pedagogiczna, a zatwierdza 
organ prowadzący szkołę. 

6. Dni wolne od pracy i zajęć dydaktycznych ustala corocznie MEN w zarządzeniu o 
organizacji roku szkolnego. 

7. Dopuszcza się moŜliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych za odpracowaniem 
w wolne soboty. Odpracowanie winno odbywać się za zgodą Rady Szkoły i Rady 
Pedagogicznej. 

 
 

 
ROZDZIAŁ V 

URLOPY 
 
 

&16. 
1. KaŜdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu 

wypoczynkowego. 
2. Pracownik nie moŜe zrzec się prawa do urlopu. 
 
 

&17. 
 

1. Pracownikom (dydaktycznym) przysługuje prawo do urlopów: 
- wypoczynkowego, 
- płatnego do dalszego kształcenia (jeśli pracodawca wskazuje konieczność 

kształcenia),  
- bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, 
- bezpłatny z innych waŜnych przyczyn, 
- urlop dla poratowania zdrowia., 
- urlop wychowawczy, 
- urlop macierzyński. 
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2. Zasady udzielania urlopów pracownikom pedagogicznym określa Karta 
Nauczyciela    (art.64-69). 

 
&18. 

 
3. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym 

okresowi ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania w nieprzerwanym okresie 
co najmniej 4 tygodni 

4. Nauczyciel moŜe być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych 
ferii następujących czynności 

a) przeprowadzania egzaminów 
b) wykonywania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego oraz 

przygotowaniem nowego roku szkolnego 
c) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczeniu w 

doskonaleniu zawodowym. 
4.  Czynności określone powyŜej nie mogą przekroczyć 7 dni. 

   
 

&19. 
                                                                 

1. Zasady udzielania urlopów dla pracowników administracji i obsługi określa 
Kodeks Pracy art. 152-173.                                                 

2. Urlopy dla pracowników administracji i obsługi zatwierdza dyrektor szkoły na       
      podstawie planu urlopów, sporządzonego przez kierownika d/s administracji i         
      obsługi w   porozumieniu z pracownikami. 
3. Zatwierdzony plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników na ogólnym                   
      zebraniu i wywiesza się w sekretariacie szkoły. 
4. Przy  ustalaniu urlopów bierze się pod uwagę wnioski pracowników zgłaszane na     
      piśmie do dyrektora szkoły oraz konieczność zapewnienia prawidłowego toku   
      pracy  szkoły. 
5. Ustala się, Ŝe okresem urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i   
      obsługi jest okres przerw w nauce. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się                                    
      moŜliwość udzielania urlopu w innym czasie.  
 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNO ŚCI W PRACY  
 
 

&20. 
 

     1.  Pracownik moŜe być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia waŜnych  
          spraw osobistych lub rodzinnych, gdy istnieje nieunikniona i naleŜycie uzasadniona                  
          potrzeba. Decyzję w w/w sprawie podejmuje dyrektor szkoły za pisemny wniosek  
          pracownika. 
     2.  Za czas zwolnienia od pracy, o którym mówi ust. 1. pracownikowi przysługuje       
          wynagrodzenie jeŜeli: 

a) odpracował czas zwolnienia w wyznaczonym terminie, 
b) zorganizował zastępstwo koleŜeńskie.   



 10

     3. Pracownik moŜe być zwolniony od pracy na czas wykonania obowiązkowych badań  
       lekarskich( wstępne, okresowe). Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do  
       wynagrodzenia. 

4.Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w przypadku:  

a) ślubu pracownika –2 dni, 
b) urodzenia dziecka pracownika –2dni,  
c) ślubu dziecka – 1 dzień, 
d) zgonu i pogrzebu małŜonka – 2 dni, 
e) zgonu i pogrzebu dziecka, ojca, matka – 2dni, 
f) zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby 

pozostającej pod opieką pracownika – 1dzień, 
g) opieki nad dzieckiem do lat 14, niezaleŜnie od ilości dzieci – 2 dni w roku 

kalendarzowym. 
 

 
&21. 

 
1. O niemoŜności stawienia się w pracy z przyczyny z góry wiadomej, pracownik 

powinien powiadomić dyrektora szkoły. 
2. W razie niestawienia się w pracy naleŜy zawiadomić dyrektora szkoły 1 dnia 

nieobecności o przyczynie i czasie trwania, osobiście, przez inne osoby lub przez 
pocztę. 

3. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do niej usprawiedliwiają przyczyny 
uniemoŜliwiające stawienie się do pracy, a w szczególności: 

- niezdolność do pracy spowodowana choroba pracownika, 
- choroba członka rodziny pracownika wymagająca sprawowania opieki, 
- leczenie uzdrowiskowe, jeŜeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim 

na czas niezdolności do pracy z powodu choroby, 
- odsunięcia od pracy na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego, 
- konieczność wypoczynku po nocnej podróŜy słuŜbowej w granicach nie 

przekraczających 8 godzin od zakończenia podróŜy, 
- pracownik bezwzględnie jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność lub 

spóźnienie się do pracy, 
- zwolnienie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie nieobecności powinno być 

dostarczone w terminie 7  dni, 
- za czas usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim nieobecności  w pracy 

przysługuje pracownikowi wynagrodzenie (powyŜej 33 dni zasiłek określony 
odrębnymi przepisami). 

 
&22. 

 
 

1. Za organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie ewidencji                                                                                                                                       
      odpowiedzialny jest zastępca dyrektora szkoły. 
2. Za organizację zastępstw w pracy za nieobecnych pracowników administracji i      

         obsługi  odpowiedzialny jest kierownik d/s. administracji i obsługi. 
3. Kierownik administracji i obsługi prowadzi ewidencję wszystkich udzielanych   
      zwolnień od pracy oraz ewidencję okresów nieobecności w pracy. 
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ROZDZIAŁ VII 
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ PORZĄDKOWA  

 
 

&23. 
 

1. Za nieprzestrzeganie  przez pracownika ustalonej organizacji pracy i porządku, 
przepisów bihp i przeciwpoŜarowych, a takŜe przyjętego sposobu potwierdzania 
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy 
pracodawca moŜe stosować karę upomnienia lub karę nagany (art. 108 KP). 

2. Kar porządkowych udziela dyrektor szkoły po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
3. O zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie wskazując rodzaj 

przewinienia. Opis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 
4. Pracownik moŜe odwołać się od wyznaczonej kary w ciągu 7 dni od 

zawiadomienia, zgodnie z art. 112 KP. 
5. Karę uwaŜa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. Odpis o ukaraniu usuwa się 

akt osobowych pracownika. 
6. Pracownik ukarany karą porządkową nie ponosi innych konsekwencji w postaci 

pozbawienia uprawnień pracowniczych (opóźnienie awansu, zmniejszenie nagrody 
z ZFN). 

7. Kary dyscyplinarne dla nauczycieli oraz ich tryb przydzielania określa KN art. 76 
są nimi: 

- nagana z ostrzeŜeniem, 
- zwolnienie z pracy, 
- wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 
8. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia 

godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 KN. 
9. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna art. 77 KN. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
NAGRODY I WYRÓ śNIENIA  

 
 

&24. 
 
1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków zawodowych, wysoką jakość i wydajność pracy 

dyrektor szkoły przyznaje pracownikom nagrody i wyróŜnienia w formie: 
- nagród pienięŜnych, 
- pochwał na piśmie, 
- dyplomów uznania. 

2. Nauczycielom za szczególne osiągnięcia, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, 
przyjmowanie inicjatywy, nowatorstwo mogą być przyznane nagrody i wyróŜnienia: 
- Ministra Edukacji Narodowej, 
- Kuratora Oświaty, 
- Prezydenta Miasta Gdyni, 
- Dyrektora Szkoły, 
- Podziękowanie Dyrektora Szkoły.   

3. Wnioski o przyznanie nagrody formułowane są przez dyrektora szkoły zgodnie z  
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odnośnymi przepisami, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i organizacje 
związkowe. 

4. Odpis decyzji przyznania nagrody i wyróŜnienia składa się do akt osobowych  
pracownika. 

5. Pracownikom administracji i obsługi przyznawana jest nagroda Dyrektora Szkoły  
zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym. 

6. Pracownikom szkoły szczególnie zasłuŜonym dla oświaty mogą być nadawane  
odpowiednie odznaczenia państwowe i resortowe. 
Nauczyciele otrzymują nagrody jubileuszowe zgodnie z Kartą Nauczyciela art. 47, a 
pracownikom administracji i obsługi zgodnie z Ponadzakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy art. 16 z dnia 23.12.1997r. z późn. zm.  

 
 

&25. 
 

1. Pracownikom szkoły przyznawane są nagrody indywidualne z zakładowego funduszu  
nagród ( trzynastka ). 

2. Tryb przyznawania i obliczania nagród  Dyrektora Szkoły określa regulamin 
wewnętrzny szkoły  
 
 
                                                                 &26. 
 

1. Nauczyciele otrzymują dodatek do wynagrodzenia zasadniczego z funduszy MEN oraz  
środków gminy, na podstawie wewnętrznego regulaminu zatwierdzonego przez Radę  
Pedagogiczną. 

2. Pracownicy administracji i obsługi otrzymują premię miesięczną w oparciu o           
wewnętrzny regulamin premiowania. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW  

 
 

&27. 
 

1.   Zasady wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników zatrudnionych w szkole określa Ponadzakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Gdynia zawarty w dniu 
23.12.1997r. z późn. zmianami. 

  Wymiar wynagrodzenia kaŜdego pracownika przysługujący na podstawie w/w układu 
zbiorowego określa dyrektor szkoły, uaktualniając kolejne zmiany zarządzeń. 
Dokument zawierający wymiar uposaŜenia otrzymuje pracownik, kopia dokumentu 
przechowywana jest w aktach personalnych. 

3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze zarządzania określa najniŜsze    
      wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu   
      pracy.  
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3.     W skład wynagrodzenia pracownika wlicza się :  
- wynagrodzenie zasadnicze, wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania 

(według odnośnych przepisów), 
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatwierdzone przez 

dyrektora szkoły ( nie więcej niŜ ¼ obowiązującego pensum godzin zgodnie z 
Uchwałą XXVI/604/04 Rady Miasta Gdyni), 

- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dla pracowników administracji i obsługi,  
      zatwierdzone przez dyrektora szkoły (nie więcej niŜ 4 na dobę i 150 w roku        
      kalendarzowym dla poszczególnych pracowników).Pracowników zatrudnionych w  

systemie równowaŜnego czasu pracy  dotyczą zasady zawarte w art. 135 KP, 
- wysługę lat, 
- premię regulaminową dla pracowników administracji i obsługi, 
- dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalony na okres 6 miesięcy, na podstawie 

regulaminu zwiększonego wynagrodzenia, 
- dodatki dla osób sprawujących stanowiska kierownicze, dodatki specjalistyczne 

określone przepisami oraz inne dodatki wynikające z rodzaju wykonywanej pracy.  
4.     Wypłata wynagrodzenia odbywa się 2 razy w miesiącu:: 

- z dołu dla pracowników administracji i obsługi, najpóźniej w ostatnim dniu 
miesiąca ( jedna wypłata ), 

- pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki wypłaca się 
z góry 1- wszego kaŜdego miesiąca , a wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe  po zrealizowaniu pomiędzy 28-31 kaŜdego miesiąca ( dwie 
wypłaty ), 

- jeŜeli 1 –wszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie 
wypłaca się w dniu następnym po dniu wolnym, 

- pracownik otrzymuje pisemne zestawienie składników wynagrodzenia. Na Ŝądanie 
pracownika pracodawca obowiązany jest udostępnić do wglądu dokumenty, na 
podstawie których obliczone zostało wynagrodzenie.   

 
 

&28. 
Potrącenia. 

 
1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu 
następujące naleŜności: 

- sumy na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 
alimentacyjnych, 

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych lub inne, za zgodą 
pracownika( poŜyczki z ZFŚS, składki PZU, itp. ), 

- kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, 
za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

2. Potrącenia mogą być dokonane w następujących granicach: 
- w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia, 
- w razie egzekucji innych naleŜności – do wysokości połowy wynagrodzenia. 

     3. Za czas niezdolności pracownika wskutek: 
- choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 

dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do  80% 
wynagrodzenia,  
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- wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej,  choroby 
przypadającej w czasie ciąŜy w okresie  wskazanym wyŜej pracownik zachowuje 
prawo do 100% wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy  oblicza się według zasad 
obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za 
kaŜdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy. 

5. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadkach, gdy pracownik nie ma prawa do 
zasiłku chorobowego. 

6. Za czas niezdolności do pracy z przyczyn określonych powyŜej trwającej dłuŜej niŜ 33 
dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na 
zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach 
pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 
60, poz. 636 z późn. Zm.). 

7. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia (limit 60 dni w roku 
kalendarzowym). 

8. W przypadku pobytu w szpitalu pracownik otrzymuje  zasiłek chorobowy 70% (z 
wyłączeniem ciąŜy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy). 

9. Pracownikom  przysługuje prawo do wynagrodzenia w okresie korzystania z urlopu 
wypoczynkowego, szkoleniowego, dla poratowania zdrowia, macierzyńskiego, 
wychowawczego: na zasadach określonych w odnośnych przepisach. 

10. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za czas  niewykonywania pracy, jeŜeli był 
gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn od siebie niezaleŜnych. W 
określonych przypadkach pracodawca moŜe powierzyć pracownikowi inny rodzaj 
pracy. 

 
 
 

ROZDZIAŁ X 
PRZEPISY BiHP I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA  

 
 

&29. 
 

W celu zapewnienia pracownikom w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
pracodawca zobowiązuje się przestrzegać rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz.U. z 2003r.). 
 

&30. 
 
Pracodawca jest zobowiązany w szczególności: 

1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
2. Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie 
3. Wydać pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzieŜ i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej wymienione w załączniku nr 4 do regulaminu pracy. 

4. Zapewnić pracownikom uŜytkującym podczas pracy monitor ekranowy co najmniej 
przez 4 godziny okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeŜeli 
wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki 
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zdrowotnej wykaŜą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora 
ekranowego. 

5. Pokryć koszty zakupu okularów do kwoty 200 zł nie częściej niŜ jeden raz na trzy 
lata. 

6. Przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić pracownika w zakresie znajomości 
przepisów bihp, ochrony p.poŜ., ryzyka zawodowego. 

a) instruktaŜ wstępny pracownika w zakresie bhp przeprowadzają: 
- inspektor ds. bhp – instruktaŜ ogólny. 
- bezpośredni przełoŜony – instruktaŜ stanowiskowy. 

b) szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadzać raz na trzy lata – w formie instruktaŜu. 

c) szkolenie okresowe nauczycieli i pracowników administracji nie rzadziej 
niŜ co 6 lat. 

d) szkolenie okresowe prowadzą jednostki wyspecjalizowane. 
 
 
 

&31. 
 

 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek: 
1. Znać i przestrzegać zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony P.PoŜ. na  

 swoim stanowisku pracy. Znajomość w/w zasad potwierdzić odnośnym 
oświadczeniem w aktach osobowych.  

2. Uczestniczyć w okresowych szkoleniach z zakresu BHP i ochrony P.PoŜ. 
3. Dbać o naleŜyty stan i sprawność techniczną powierzonych maszyn, narzędzi, odzieŜy 

roboczej i ochronnej oraz porządek, ład i czystość na stanowisku pracy. 
4. Stosować środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 
5. Poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarskim oraz raz w roku 

aktualizować ksiąŜeczkę zdrowia. 
6. Zawiadamiać przełoŜonych, szkolną słuŜbę bhp oraz personel medyczny o 

zauwaŜonym wypadku, jakiemu uległo dziecko, pracownik, o sytuacjach 
zagraŜających zdrowiu lub Ŝyciu ludzkiemu oraz o awariach maszyn i narzędzi. 

7. Współpracować z pracodawcą i przełoŜonymi w  wypełnianiu obowiązków 
dotyczących BHP. 

 
 
 
W przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają zagroŜenie 
dla zdrowia i Ŝycia przebywających pracowników, uczniów, pracownik  ma prawo 
powstrzymać się od wykonywania pracy oraz obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 
przełoŜonego.        
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ROZDZIAŁ XI 
POSTANOWIENIA INNE  

 
 

&32. 
 
Pracownik nie powinien podczas pracy, z wyjątkiem nagłej konieczności: 

a) prowadzić prywatnych rozmów, 
b) zajmować się czynnościami nie związanymi z pracą, 
c) palić tytoniu (obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie 

zakładu pracy). 
 
 

ROZDZIAŁ XII 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
 

&33. 
 

1. Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godz. 7.45 – 15.15. 
2. Dyrektor przyjmuje pracowników i interesantów w godzinach urzędowania. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu pracy, Karty nauczyciela, Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego  Pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. 

4. Pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracownika z treścią Regulaminu 
Pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy (Art. 104-3 K.P.). 

5. Regulamin pracy i jego zmiany ustala pracodawca w porozumieniu z organizacjami 
związkowymi (Art. 104-2 K.P.). 

6. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 2 tygodni od podania go do  wiadomości 
pracowników.   

7. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być spowodowane zmianami 
obowiązującego prawa i będą dokonywane za pomocą aneksów. 
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