ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
W KĘPNIE

REGULAMIN PRACY

I
POSTANOW IENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie:
1. Art. 104 § 1 i innych przepisów kodeksu pracy.
§2
Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym
prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§3
Regulamin pracy został uzgodniony ze związkami zawodowymi: ZNP działającymi
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
§4
Przepisy regulaminu pracy obowiązują wszystkich pracowników, o których mowa w
art. 2 kodeksu pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania,
mianowania, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar czasu pracy.
§5
Dyrektor szkoły lub jego zastępcy obowiązani są na bieżąco przyjmować
pracowników
w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania placówki, niezwłocznie
wyjaśnić przyczyny skarg i rozpatrywać wnioski oraz udzielać w terminie 14 dni
rzetelnych odpowiedzi.
§6
1. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy udziela dyrektor
szkoły lub upoważnione przez niego osoby.
2. Bez zgody dyrektora szkoły lub innej osoby upoważnionej przez niego, nie
można na zewnątrz udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich
kserokopii zawierających tajemnice służbowe i państwowe, w tym związane z
ochroną dóbr osobistych.
3. Osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do kontroli działalności
placówki, mają prawo do kontroli po uprzednim przedstawieniu dokumentów
uprawniających do kontroli i zawiadomieniu o kontroli dyrektora szkoły lub jego
zastępcy. Udostępnianiu i kopiowaniu podlegają tylko te dokumenty, które są
niezbędne do wykonywania kontroli.
§7
Regulamin pracy podaje do wiadomości każdego przyjmowanego do pracy
pracownika osoba prowadząca sprawy kadrowe, a zapoznanie się z treścią tego
regulaminu pracownik potwierdza w treści umowy o pracę lub w odrębnym
oświadczeniu.

II
ORGANIZACJA PRACY
Obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

I.

§8
Dyrektor Zespołu Szkół jest zobowiązany w szczególności:
1. nawiązać nie później jednak niż w ciągu 7 dni stosunek pracy na piśmie,
2. zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami, regulaminem pracy,
3. ściśle współpracować z zespołem pracowników,
4. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i
kwalifikacji, wysokiej wydajności i jakości pracy,
5. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz
wyników ich pracy,
6. wpływać na kształtowanie w szkole zasad współżycia społecznego ,
7. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie dla pracowników,
8. ułatwiać pracownikom podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych,
9. zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające wykonywanie zadań,
10. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić
systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§9
1. Dyrektor Zespołu Szkół jest obowiązany dbać o dokonywanie wypłat:
a) wynagrodzenie i zasiłki pracowników administracji i obsługi – do 28 dnia
każdego miesiąca,
(jeżeli termin wypłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas
wynagrodzenie za pracę będzie płatne w dniu poprzednim),
b) wynagrodzenie nauczycieli płatne jest z góry pierwszego dnia każdego miesiąca,
(jeżeli termin wypłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to pierwszego dnia
roboczego po tym dniu),
c) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli wypłacane jest do 28
dnia każdego miesiąca,
2. Wynagrodzenie wypłacane jest przez osobę upoważnioną, w postaci przelewów na
konta pracowników.
§ 10
Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych
niż świadczenia, alimentacyjne,
2. kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp,
3. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

III
OBOWIĄZ KI

PRACOWNIKÓW

§ 11
1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę, a także wykorzystać czas
pracy w pełni na pracę zawodową.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
a) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
b) przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy i
ustalonego porządku oraz czasu pracy,
c) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
d) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,
e) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracy, okazywanie pomocy
podwładnym, adaptacji zawodowej młodych,
f) przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność
Zespołu, zabezpieczenie po zakończeniu pracy urządzeń, narzędzi pracy,
wyłącznie z prądu odbiorników i innych urządzeń, zamykanie pomieszczeń,
g) zapobieganie kradzieży majątku Zespołu,
h) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
i) zawiadomienie kadr o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie dowodu
osobistego,
j) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zaistniałym w zakładzie pracy
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Niezwłocznie ostrzec
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o
grożącym im niebezpieczeństwie.
§ 12
Pracownicy zobowiązani są do właściwego i oszczędnego korzystania z energii
elektrycznej, materiałów, narzędzi i sprzętu.
§ 13
W dniu nawiązania stosunku pracy pracownik powinien:
a) otrzymać i podpisać: umowę o pracę, zakres odpowiedzialności, czynności i
uprawnień, jeżeli ustalenie takiego zakresu jest niezbędne, a także inne niezbędne
dokumenty,
b) zapoznać się z regulaminem pracy,
c) odbyć wstępne przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,
potwierdzić na piśmie fakt takiego przeszkolenia,
d) przejść wstępne badania lekarskie wykonane przez lekarza medycyny pracy,
e) zostać zapoznany z podstawowymi obowiązkami, sposobem wykonywania pracy na
jego stanowisku,
f) jeżeli jest to niezbędne, przyjąć protokolarnie stanowisko pracy,
g) poznać metody rejestracji czasu pracy i udzielania zwolnień od pracy.
§ 14
Pracownik obowiązany jest wydawane mu przez zakład pracy dokumenty niezbędne do
wykonywania pracy i obowiązków służbowych posiadać przy sobie w czasie pracy,
chronić je przed utratą i zniszczeniem, po rozwiązaniu stosunku pracy – zwrócić je

natychmiast do Zespołu oraz uzyskać stosowną adnotację w książeczce ubezpieczeniowej
o ustaniu stosunku pracy.
§ 15
Przy rozwiązaniu stosunku pracy pracownik zobowiązany jest uzyskać podpisy komórek
organizacyjnych wymienionych w karcie obiegowej na dowód rozliczenia się z
ewentualnego zadłużenia oraz zwrócenia pobranych w czasie pracy materiałów,
wyposażenia, odzieży itp.

I.

II.

III.

§ 16
Każdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy,
powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, narzędzi, sprzętu,
dokumentów, pieczęci oraz do uporządkowania miejsca pracy a w szczególności
do:
1. właściwego zabezpieczenia pieniędzy i papierów wartościowych,
2. właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających tajemnicę
państwową, służbową oraz druki ścisłego zarachowania i pieczęci,
3. zamknięcia pomieszczeń, w których pracuje, w tym zabezpieczenia przed
otwarciem okien i otworów wentylacyjnych,
4. sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, które powinny
być wyłączone, w tym grzejniki i grzałki,
5. utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy.
Za wykonanie określonych w ust. I obowiązków odpowiedzialni są:
1. pracownicy – na swoich stanowiskach pracy i w stosunku do powierzonego
mienia,
2. bezpośredni przełożony – w miejscach swojej pracy i miejscach pracy
podległych pracowników,
3. pracownik, który ostatni opuszcza pomieszczenie lub zakład pracy – w
pomieszczeniach nie zamkniętych przez innych pracowników, chyba że
zatrudniony jest dozorca,
4. osoba sprzątająca – w pomieszczeniach wyznaczonych do sprzątania.
Nadzór nad realizacją obowiązków wymienionych w pkt I i II sprawuje Dyrektor
szkoły.
IV
NIEOBECNOŚCI

W

PRACY

§ 17
1. Rozdział ten normuje tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnienia do
pracy, udzielania zwolnień od pracy i urlopów, oraz zasady zastępowania
pracowników nieobecnych.
2. W sprawach nie uregulowanych w tym rozdziale zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
§ 18
1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik
powinien uprzedzić pracodawcę.
2. W razie niestawienia się do pracy – poza przypadkiem z ust. 1 – pracownik ma
obowiązek zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidzianym
czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w pracy osobiście, telefonicznie lub
przez inne osoby.

3. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecności w pracy lub spóźnienie do
pracy, przedstawiając niezwłocznie ich przyczyny, a na żądanie Dyrektora szkoły
także odpowiednie dokumenty.
4. W razie nieobecności w pracy, z przyczyn o których mowa w ust.3 spowodowanych
chorobą pracownika lub członka rodziny, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić
nieobecność doręczając zaświadczenie lekarskie w ciągu siedmiu dni.

a)
b)

c)

d)

§ 19
Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z
przepisami o orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy;
decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami
o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn
przewidzianych tymi przepisami;
zaświadczenie lekarskie – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność
sprawowania przez pracownika opieki osobistej nad zdrowym dzieckiem do lat 8, z
powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko
uczęszcza;
imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organu administracji rządowej
lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący
postępowanie w sprawach wykroczenia:
- w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami,
zawierające stawienie się pracownika na to wezwanie.
V
ZWOLNIENIA OD PRACY
§ 20
Dyrektor jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z
kodeksu pracy, przepisów wykonawczych kodeksu pracy, albo innych przepisów prawa
w następujących przypadkach na:
1. wezwanie do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie
powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy
będącej przedmiotem wezwania;
2. wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu
prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o
wykroczenia;
3. wezwanie w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu
administracyjnym, karnym, przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do
spraw wykroczeń: łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni
w ciągu roku kalendarzowego;
4. na czas przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych
przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy
oraz o zwalcza chorób wenerycznych;
5. będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do
uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich
zakończeniu, a także – w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku
kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze;
6. pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w
celu oddania krwi, jak również w celu przeprowadzenia okresowych badań lekarskich
zaleconych przez stację krwiodawstwa, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie
wolnym od pracy;

7. zwolnić pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole
zawodowej, wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej:
łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 godzin w tygodniu lub
24 godzin w miesiącu;
8. na czas obejmujący:
a) 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,
b) 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 bezpośrednią opieką.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 21
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia w razie:
przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i niektórych szczepień
ochronnych;
akcji ratowniczej GOPR i wypoczynku po niej;
oddania krwi i okresowych badań krwiodawców;
zwolnienia a) 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,
b) 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 bezpośrednią opieką;
w razie wezwania do sądu w charakterze świadka lub strony w sprawie stosunku
pracy.

§ 22
Na pisemny wniosek pracownika dyrektor szkoły może udzielić pracownikowi urlopu
bezpłatnego, bez prawa do wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, jeżeli nie spowoduje
to zakłóceń w procesie pracy.

1.

2.
3.
4.

§ 23
Pracownik wykorzystuje przysługujący mu urlop wypoczynkowy w roku
kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Urlop powinien być udzielony
zgodnie z ustalonym planem urlopów.
O przesunięciu terminu urlopu lub odwołaniu z urlopu decyduje Dyrektor szkoły.
Nie wolno przesuwać terminu urlopu zaległego poza 31 marca roku następnego.
Pracownik zamierzający udać się na urlop wypoczynkowy powinien uzyskać zgodę
Dyrektora na piśmie, przy czym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego może nastąpić
dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji w tym zakresie.

§ 24
1. Obowiązek zastępowania osoby nieobecnej uregulowany powinien być w
indywidualnym zakresie czynności lub w innym dokumencie.
2. W razie nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

VI
CZAS PRACY
§ 25
1. Czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy,
na jego terenie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Czas pracy pracowników na poszczególnych stanowiskach określają przepisy
szczegółowe.
3. Szczegółowy tygodniowy harmonogram czasu pracy określają odrębne przepisy, a
czas pracy nauczycieli określa plan organizacyjny na dany rok szkolny.
4. Pracownikom przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy celem spożycia posiłku w
czasie:
- pracownicy pracujący między godzinami 7.30 – 15.30 mają przerwę
pomiędzy godzinami 10.30 a 12.30,
- pracownicy pracujący między godzinami 14.00 – 22.00 mają przerwę
pomiędzy godzinami 16.00 a 18.00.
§ 26
1. Fakt stawienia się do pracy, pracownicy administracji i obsługi obowiązani są
potwierdzić osobiście na liście obecności, która znajduje się w Kadrach tutejszego
Zespołu, a nauczyciele zgodnie z planem lekcji - potwierdzeniem ich obecności są
wpisy tematów lekcyjnych w dziennikach.
2. Pracownik prowadzący sprawy kadrowe parafuje każdego dnia listę obecności
pracowników administracji i obsługi, sprawdzając tym samym obecność w pracy.
3. Dyrektor Zespołu nadzoruje i sprawdza listę obecności kontrolnie.
§ 27
Po godzinach pracy w pomieszczeniach służbowych można przebywać jedynie za zgodą
Dyrektora szkoły lub jego zastępców
§ 28
1. Czasem pracy w nocy jest wykonywanie pracy w godzinach od 22.00 do 6.00 rano
dnia następnego.
2. Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonaną od godziny 7.00 w niedzielę
i święto do godziny 7.00 dnia następnego.

VII
OCHRONA

CZASU

PRACY

NAUCZYCIELI

§ 29
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 obowiązujących przepisach o dyscyplinie czasu i absencji chorobowej oraz
innych przepisach z tego zakresu.

§ 30
Dyrektor szkoły sprawuje służbowy nadzór administracyjny i pedagogiczny nad pracą
nauczycieli w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
wynikających z ustalonego planu zajęć.
31
Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć w szkole
i obejmuje zarówno zajęcia wynikające z obowiązkowego wymiaru jak i zajęcia w
godzinach ponadwymiarowych oraz czynności dodatkowe wynikające z planu
dydaktyczno wychowawczego. Dyrektor szkoły winien równomiernie, za akceptacją rady
pedagogicznej,
obciążyć
nauczycieli
dodatkowo
zajęciami
dydaktycznowychowawczymi, a także organizacyjnymi.
§ 32
W czasie przeznaczonym na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy szkoły,
należy zrezygnować z:
- organizowania konferencji, narad, odpraw z udziałem nauczycieli z wyjątkiem
konferencji metodycznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
organizowanymi przez Kuratorium Oświaty lub za jego zgodą,
- udzielenia urlopów lub zwolnień od pracy nauczycielom na zjazdy,
konferencje lub inne imprezy organizowane przez instytucje,
- obciążenia nauczycieli pracą nie związaną z bezpośrednim procesem
dydaktycznym i wychowawczym oraz koniecznymi potrzebami szkoły.
§ 33
W godzinach przeznaczonych na zajęcia w planie nie należy:
- organizować posiedzeń rad pedagogicznych i innych zebrań nauczycielskich,
- organizować imprez artystycznych i uroczystości z udziałem uczniów i
nauczycieli z wyjątkiem imprez związanych z uroczystościami państwowymi i
szkolnymi ustalonymi przez MEN,
- organizować prac społeczno-użytecznych,
- urządzać zbiórek i zebrań przez organizacje młodzieżowe i inne organizacje
społeczne działające na terenie szkoły,
- organizować wycieczek nie ujętych w rocznym planie pracy szkoły,
§ 34
Zawieszenie zajęć szkolnych lub oderwanie uczniów od zajęć szkolnych może nastąpić
jedynie w przypadkach określonych w przepisach na podstawie decyzji wydanej prze
Kuratora Oświaty.
VII
OCHRONA PRACY KOBIET
§ 35
1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia.
2. Nie dozwolone jest dźwiganie ciężarów:
a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu
- praca wykonywana stale
powyżej 15 kg
- praca wykonywana dorywczo
powyżej 25 kg
b) ręczne podnoszenie ciężarów pod górę (schody, pochylnie)

- praca wykonywana stale
- praca wykonywana dorywczo
c) kobietom w ciąży:
- do 6 m-ca włącznie
- po 6 m-cu

-

powyżej 10 kg
powyżej 20 kg

-

powyżej 5 kg
wzbronione jest
wszelkie podnoszenie
i przewożenie ciężarów

§ 36
Kobiecie w ciąży oraz opiekującej się dzieckiem do lat 4 ( chyba że wyrazi na to zgodę)
nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz delegować poza
stałe miejsca pracy.
§ 37
Stan ciąży powinien być potwierdzony świadectwem lekarskim.
VIII
KARY WYRÓŻNIENIA I

NA G R O D Y

§ 38
Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane przez Dyrektora pracownikom, którzy
przez wzorowe wypełnianie swych obowiązków oraz przejawianie inicjatywy pracy –
przyczyniają się w szczególny sposób do funkcjonowania placówki.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielone w następujących formach:
a) nagrody pieniężne,
b) pochwała pisemna – dyplom uznania.
3. Fakt przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaje odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
§ 39
Ogólne zasady nakładania kar.
1. Za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub nieprzestrzeganie
ustalonego porządku i dyscypliny pracy pracownicy podlegają odpowiedzialności
porządkowej, a nauczyciele mianowani – na wniosek Dyrektora szkoły
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Komisją dyscyplinarną przy Kuratorze
Oświaty.
2. W rozumieniu niniejszego regulaminu – naruszeniem podstawowych obowiązków
pracowniczych jest w szczególności:
a) niewykonywanie polecenia przełożonego,
b) nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP i Ppoż.
c) nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
d) opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia
e) zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
f) naruszanie obowiązku trzeźwości.

§ 40
Zasady nakładania kar porządkowych.
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny prac,
regulaminu pracy, przepisów BHP i Ppoż. stosuje się:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów BHP i Ppoż. za opuszczenie
pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym oraz
spożywanie alkoholu w czasie pracy – stosuje się również karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno wykroczenie jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika.
Łączna suma kar pieniężnych w miesiącu nie może przekroczyć 1/10 wynagrodzenia
brutto w danym miesiącu.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 41
Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości
o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od
dopuszczenia się tego naruszenia.
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
O nałożeniu kary zawiadamia się pracownika na piśmie, kserokopię pisma składa się
w aktach osobowych pracownika.
Dyrektor szkoły może podać do wiadomości ogółu pracowników fakt ukarania
pracownika karą upomnienia lub nagany – jeżeli uzna to za wskazane ze względów
wychowawczych lub dla umocnienia porządku i dyscypliny pracy.
Dyrektor może odstąpić od kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec
pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego.

§ 42
Pracownik może wnieść sprzeciw na piśmie w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o
ukaraniu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor szkoły w
porozumieniu z organizacjami związkowymi. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni
od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Trybem
odwoławczym w drugiej instancji – jest wniesienie zażalenia do Kuratora Oświaty w
Kaliszu.
§ 43
1. Karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z ewidencji, a odpis
zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku
nienagannej pracy.
2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie
pracownika po ukaraniu – może w terminie wcześniejszym z własnej inicjatywy lub
na wniosek organizacji związkowych uznać karę za niebyłą.
IX
BEZPIECZEŃSTWO I

HIGIENA

PRACY

§ 44
1. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Wszyscy pracownicy nowo przyjęci przed przystąpieniem do pracy podlegają
szkoleniu BHP i Ppoż. Na szkolenie to składa się instruktaż ogólny, którego udziela
pracownik służby BHP i Ppoż. oraz instruktaż szczegółowy – na stanowisku pracy.
3. Na dowód odbycia przeszkolenia i zapoznania się z przepisami j.w. pracownik składa
oświadczenie pisemne, załączone do jego akt osobowych.
4. Zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP i Ppoż. odbywa się w ramach
szkoleń podstawowych i okresowych.
5. W ramach ogólnego szkolenia BHP i Ppoż. pracownicy zapoznawani są z podanymi
tu szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
odzieżą i obuwiem roboczym.
6. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne, zwane dalej środkami
BHP są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.
Środki te wydaje się za pokwitowaniem.
§ 45
1. Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną dla nauczycieli
wychowania fizycznego, bibliotekarzy i pracowników obsługi szkoły.
2. Kwoty ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną dla nauczycieli wychowania
fizycznego:
a) Buty
120 zł
b) Dres
120 zł
c) Kurtka
190 zł
d) Koszulka
40 zł
3. Kwoty ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną dla bibliotekarzy i
pracowników obsługi:
a) Buty
100 zł
b) Fartuch
35 zł
§ 46
1. Pracodawca zapewnia pracownikom szkoły niezbędne środki higieny osobistej tj.
ręcznik i herbatę.
2. Pracownikowi przysługuje jeden ręcznik i paczka herbaty 100 g na rok.
§ 47
1. Pracownik nowo zatrudniony przed dopuszczeniem do pracy skierowany jest na
wstępne badania lekarskie.
2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym – na
koszt pracodawcy.
3. Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok,
jeżeli:
- pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę
dobowego wymiaru czasu pracy,
- potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze
ekranowym zalecił w wyniku badań okulistycznych lekarz przeprowadzający
badania pracownika w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Pracodawca refunduje szkła i oprawki pracownika do wysokości 320 zł nie częściej
jednak niż co dwa lata kalendarzowe.
4. Ust. 3 dotyczy tylko i wyłącznie niżej wymienionych pracowników:
a)
b)
c)
d)
e)

Bakalarz Urszula
Maślanka Teresa
Musiała Marta
Obalska Jolanta
Stryjakiewicz Krystyna

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Nawrot Sławomir
Podyma Tadeusz
Podyma Zdzisław
Ślęk Paweł
Mikołowski Grzegorz
Tyra Urszula
Nowacki Zygmunt
Mikolowski Adam
Drobina Bogumiła
Pruchnicki Janusz

§ 48
W zakładzie pracy i w miejscu pracy, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 49
1. Niniejszy regulamin został ustanowiony przez Dyrektora Szkoły.
2. Wszelkie zarządzenia i zawiadomienia oraz ogłoszenia dotyczące praw i obowiązków
pracowników wynikające z niniejszego regulaminu pracy są podane do wiadomości
pracowników na Radzie Pedagogicznej oraz przedstawione pracownikom
administracyjno-obsługowym.
§ 50
W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu
pracy i aktów wykonawczych do kodeksu pracy.
§ 51
Regulamin pracy zostaje ustalony na czas nieokreślony i może być zmieniony w całości
lub w części przez Dyrektora szkoły.
§ 52
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zatwierdzono w dniu 02.10.2006 r.

Aneks nr 1 z dnia 01.01.2007 r. do regulaminu pracy z dnia
02.10.2006 r.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie podwyższa kwoty
ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną dla nauczycieli wychowania fizycznego,
bibliotekarzy i pracowników obsługi szkoły określone w § 45 pkt 2 i 3 niniejszego
Regulaminu.
Nauczyciele wychowania fizycznego:
Dotychczasowe stawki:
Buty
120 zł
Dres
120 zł
Kurtka
190 zł
Koszulka
40 zł

Nowe stawki:
Buty
Dres
Kurtka
Koszulka

-

150 zł
150 zł
200 zł
50 zł

Nowe stawki:
Buty
Fartuch
-

120 zł
40 zł

Pracownicy obsługi i bibliotekarze
Dotychczasowe stawki:
Buty
100 zł
Fartuch
35 zł

Aneks obowiązuje od 02.01.2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 25.03.2009 r. do regulaminu pracy z dnia
02.10.2006 r.

Praca w porze nocnej art. 151 7 i art. 151 8 Kodeksu pracy
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.
Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny
pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym
przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.
Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje
prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub
umysłowym.
Pracownikowi wykonującemu prace w porze nocnej przysługuje dodatek do
wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki
godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalanego na
podstawie odrębnych przepisów.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie nie jest objęty pracą w porze nocnej.
Aneks wchodzi w życie z datą ogłoszenia.

Aneks nr 3 z dnia 25.03.2009 r. do regulaminu pracy z dnia
02.10.2006 r.
System czasu pracy na podstawie rozdziału IV kodeksu pracy
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie obwiązuje 5-dniowy, 40-godzinny
tygodniowy system czasu pracy. Obowiązuje 3- miesięczny okres rozliczeniowy.

Aneks wchodzi w życie z datą ogłoszenia.

Aneks nr 4 z dnia 01.07.2009 r. do regulaminu pracy z dnia
02.10.2006 r.
W związku z przejściem na emeryturę Pani Teresy Maślanki i powołaniem na
stanowisko głównego księgowego Pani Danuty Mikołajczyk w § 47 ust. 4 pkt b)
zastępuje się pracownika: „Teresa Maślanka” na „Danuta Mikołajczyk”
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.07.2009.

Aneks nr 5 z dnia 31.10.2011 r. do regulaminu pracy
z dnia 02.10.2006 r.
Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1 w Kępnie wprowadza dla palacza
centralnego ogrzewania tutejszego Zespołu w okresie zimowym tj. od 1 listopada 2011 r.
do 31 marca 2012 r. jeden posiłek gorący dziennie w dniach wykonywania swojej pracy.

Aneks wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2011 r.

Aneks nr 6 z dnia 03.11.2011 r. do regulaminu pracy
z dnia 02.10.2006 r.

W związku ze zmianą stanu cywilnego i zmianą nazwiska pracownika Marty Szalek
zastępuje się w § 47 ust. 4 pkt c) nazwisko: „Musiała” na nazwisko „Szalek”.
Aneks wchodzi w życie z dniem 03 listopada 2011 r.

Aneks nr 7 z dnia 01.09.2012 r. do regulaminu pracy
z dnia 02.10.2006 r.
W związku przeniesienie z dniem 1 września 2012 r. z

Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem do tut. Zespołu nauczycieli informatyki: Pani
Magdaleny Roy, Pana Dariusza Świtonia i Pani Iwony Idzikowskiej dopisuje się w/w
nauczycieli w § 47 ust. 4 odpowiednio w punktach p) Roy Magdalena, r) Świotń Dariusz
s) Idzikowska Iwona.
Aneks wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 r.

Aneks nr 8 z dnia 08.09.2014 r. do regulaminu pracy z dnia
02.10.2006 r.
&1
1.Skreśla się dotychczasową treść w §47 pkt. 4 ust.3
2.Wprowadza się nową treść do 4. Ust. 3 dotyczy tylko i wyłącznie niżej wymiennych
pracowników:
1) Bakalarz Urszula
2) Drobina Bogumiła
3)Idzikowska Iwona
4) Kwapisz Piotr
5)Krysiak Agnieszka
6) Mikołajczyk Danuta
7) Mikołowski Grzegorz
8) Nawrot Sławomir
9) Nowacki Zygmunt
10) Obalska Jolanta
11) Pasierkiewicz Halina
12) Podyma Tadeusz
13)Podyma Zdzisław
14) Pruchnicki Janusz
15) Roy Magdalena
16) Stryjakiewicz Krystyna
17) Ślęk Paweł
18) Tyra Urszula
&2
1. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian
&3
1. Aneks wchodzi życie z dniem 08.09.2014
…………………………………………
(podpis Dyrektora Szkoły)

Aneks nr 9 z dnia 19.10.2015 r. do regulaminu pracy z dnia
02.10.2006 r.
&1
W związku przejściem na emeryturę pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr1 w Kępnie:
Pani Krystyny Stryjakiewicz z dniem 01.01.2015 r.
Pana Tadeusza Podymy z dniem 01.09.2015 r.
Pana Zygmunta Nowackiego z dniem 01.09.2015 r.
odpisuje się z listy osób objętych badaniami okulistycznymi pracowników z pozycji 9);
12) 16)
według § 47 ust.4 ze zm. Aneks Nr 8 z dnia 08.09.2014 r.
&2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian
&3
Aneks wchodzi życie z dniem 01.09.2015 r.

…………………………………………
(podpis Dyrektora Szkoły)

