
REGULAMIN PRACY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „EDUKACJA”

W ŁODZI

Regulamin wprowadza się w oparciu o przepisy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO)

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

      usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

4. Statutów Szkół Towarzystwa Oświatowego ,,Edukacja” w Łodzi.

•   ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

•  1

• Regulamin  Pracy  Towarzystwa  Oświatowego  w  Łodzi,  zwany  dalej  „Regulaminem”  określa

organizację i  porządek procesu pracy oraz związane z tym prawa i  obowiązki  Pracodawcy oraz

Pracowników.

• Regulamin obowiązuje wszystkich Pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj

wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy.

• Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innej podstawie bez względu

na rodzaj pracy i stanowisko (pracownicy pedagogiczni lub pracownicy administracyjni), 

2. Pracodawca - Stowarzyszenie Towarzystwo Oświatowe ,,Edukacja”,

3. Dyrektor Szkoły – organ szkoły dokonujący za Pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa

pracy w stosunku do pracowników.

§ 2

1. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania go.

2. Pracownik najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o

zapoznaniu  się  i  przestrzeganiu  Regulaminu.  Oświadczenie  jest  dołączane  do  akt  osobowych

Pracownika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. O zmianach treści, wprowadzeniu tekstu jednolitego lub wprowadzeniu nowej treści Regulaminu

pracownicy  informowani  są  drogą  elektroniczną  (z  wykorzystaniem  maili  służbowych  lub

wskazanych  w  umowie  o  pracę)  i  nie  wymagają  one  każdorazowo  podpisywania  przez

Pracowników  oświadczenia,  o  którym  mowa  w ust. 2.  W  przypadku  braku  możliwości

poinformowania drogą elektroniczną, zmianach treści Regulaminu Pracownicy są informowani na

piśmie i potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem oświadczeniem zgodnie z ust. 2.

§ 3

Zakres praw i obowiązków określają:

1. przepisy Statutów Szkół Towarzystwa Oświatowego ,,Edukacja” w Łodzi,



2. przepisy prawa pracy – przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące regulujące kwestie praw i obowiązków pracowników i pracodawców,

3. niniejszy regulamin,

4. zawarta z Pracownikiem umowa o pracę;

5. regulamin wynagradzania.

• ROZDZIAŁ II

Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy

§ 4

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:

1. zapewnić  Pracownikom  równe  traktowanie  w  zakresie  nawiązywania  i  rozwiązywania

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń, bez względu

na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania  polityczne,

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez

względu na rodzaj umowy o pracę (zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w

pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy),

2. zaznajomić  Pracowników  podejmujących  pracę  z  zakresem  ich  obowiązków,  sposobem

wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

3. organizować  pracę  w sposób  zapewniający  pełne  wykorzystanie  czasu  pracy,  jak  również

osiąganie  przez  Pracowników,  przy  wykorzystaniu  ich  uzdolnień,  kwalifikacji,  wysokiej

wydajności i należytej jakości pracy,

4. zapewnić  Pracownikowi  miejsce  i  wyposażenie  stanowiska  pracy  -  stosownie  do

wyznaczonego zakresu czynności,

5. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematycznie      szkolenie

Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,

6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie oraz inne świadczenia związane z pracą,

7. ułatwić Pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno z inicjatywy Pracodawcy

jak i z inicjatywy Pracownika za zgodą Pracodawcy,

8. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny Pracowników oraz wyników ich pracy,

9. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe

Pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. przechowywać  dokumentację  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  akta

osobowe  Pracowników  w  warunkach  niegrożących  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  oraz

dostępem osób nieuprawnionych,

11. wpływać  na  kształtowanie  w  szkole  właściwych  zasad  współżycia  społecznego,  szanować

godność i dobra osobiste Pracownika,

12. zaspokajać w zakresie posiadanych środków socjalne potrzeby Pracowników,

13. przeciwdziałać mobbingowi,

14. informować  pracownika  o  ryzyku  zawodowym jakie  wiąże  się  z  wykonywaną  przez  niego

pracą;

15. udostępnić Pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu



w formie pisemnej informacji lub zapewnić Pracownikom dostęp do tych przepisów.

16. kierować Pracowników na badania okresowe i kontrolne, 

17. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy Pracodawca obowiązany jest 

niezwłocznie wydać Pracownikowi świadectwo pracy.

2.  Zapewnienie  przestrzegania  przez  Pracodawcę  obowiązków  określonych  w  §  4  oraz  określonych

obowiązków i uprawnień w dalszych §§ Regulaminu w stosunku do pracowników pedagogicznych należy

do Dyrektora każdej szkoły,  który odpowiada również za przydział  pracy i  dostarczenie Pracownikowi

niezbędnych do wykonywania pracy materiałów i środków pracy.

• ROZDZIAŁ III

Podstawowe prawa i obowiązki Pracowników

§ 5

Pracownik przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest do:

1. przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia,

2. wypełnić kwestionariusz osobowy,

3. przedłożyć świadectwa i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4. przedłożyć,  nie  później  niż  5  dni  od podjęcia  pracy,  świadectwo pracy  wystawione przez

poprzednich pracodawców.

§ 6

Pracownikowi przysługują w szczególności uprawnienia do:

1. zatrudnienie  na  stanowisku  pracy  zgodnie  z  postanowieniami  umowy  i  posiadanymi

kwalifikacjami,

2. terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

3. wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz w

okresach urlopów,

4. jednakowego i  równego traktowania  przez pracodawcę z  tytułu  wypełniania  jednakowych

obowiązków,

5. wykonywania pracy zgodnie z zasadami BHP,

6. tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących Pracowników.

§ 7

Pracownik  jest  zobowiązany  wykonywać  prace  sumiennie  i  starannie  oraz  stosować  się  do  poleceń

przełożonych, które dotyczą pracy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa, umową o pracę lub inną

podstawą zatrudnienia. 

§ 8

1. Do podstawowych obowiązków Pracownika należy w szczególności:

2. wykonywanie powierzonych zadań i wypełnianie obowiązków w sposób rzetelny i efektywny,

3. dbanie o dobre imię szkoły, jej wizerunek i odbiór społeczny,

4. przestrzeganie obowiązującego Regulaminu Pracy, 

5. przestrzegać tajemnicy związanej z wykonywana pracą,



6. efektywne wykorzystywanie czasu pracy, 

7. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

8. przestrzeganie  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przepisów

przeciwpożarowych,

9. uczestniczenie w okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony

przeciwpożarowej oraz szkoleniach z zakresu przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy

oraz finansowania terroryzmu,

10. podnoszenie kwalifikacji  zawodowych, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach

zawodowych,

11. poddawanie się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim,

12.  przestrzeganie w miejscu i czasie pracy obowiązku zachowania trzeźwości.

13. Poza obowiązkami, o których mowa w ust. 1 – do obowiązków pracowników pedagogicznych 

należy: 

14.  dbałość  o  wysoką,  jakość  pracy  dydaktyczno  –  wychowawczej  i  opiekuńczej,  rzetelne

przygotowanie  się  do  zajęć  dydaktycznych,  prawidłowe  realizowanie  programu  nauczania

ukierunkowane do osiągnięcia jak najlepszych wyników,

15.  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

16.  udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń,

17.  kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z przyjętym programem wychowawczym,

18.  systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,

19.  przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej,

20.  systematyczne pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w szczególności

poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,

21.  aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,

22.  zachowanie zasad sprawiedliwości i bezstronności w ocenianiu,

23. na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poinformowanie ucznia i

jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie z prowadzonego przez siebie przedmiotu i

ocenie zachowania poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego,

24.  przestrzeganie obowiązków zawartych w Statucie Szkoły,

25. wspieranie każdego ucznia w rozwoju,

26. aktywne współtworzenie  we współpracy  z  Dyrektorem szkoły  celów na  każdy kolejny  rok

szkolny,

27. dbanie  o  kształtowanie  u  uczniów  postaw  moralnych  i  obywatelskich  zgodnie  z  idea

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,  

28. kształtować i wychowywać młodzież w umiłowaniu do Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji



Rzeczypospolitej Polski, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,

13/ w przypadku rozwiązania stosunku pracy – rozliczyć się ze zobowiązań wobec Pracodawcy

przed ustaniem tego stosunku.

1. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do:

• tworzenia własnych programów nauczania i wychowania,

• wyboru metod nauczania i wychowania z zachowaniem przepisów prawa i Statutu Szkoły,

• egzekwowania  od  uczniów  sformułowanych  przez  siebie  wymagań,  zgodnych  z  zasadami

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

• aktywnego współtworzenia wizji Szkoły. 

§ 9

1. Obowiązkiem  każdego  Pracownika  jest  zachowanie  w  tajemnicy  informacji,  których  ujawnienie

mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.

2. Pracodawca  może  zawrzeć  z  Pracownikiem  odrębną  umowę  dotyczącą  zakazu  konkurencji,  która

obowiązywać będzie w czasie stosunku pracy i po jej zakończeniu.

3. Nieprzestrzeganie obowiązku określonego w ust. 1 niniejszego artykułu lub postanowień o zakazie

konkurencji, rodzi obowiązek zapłaty przez Pracownika odszkodowania na rzecz Pracodawcy. 

• ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy

§ 10

1. Przydziału  pracy  Pracowników  dokonuje  Pracodawca,  w  imieniu  którego  zadania  te  wykonuje

Dyrektor szkoły.

2. Dyrektor odpowiada za dostarczenie pracownikom pedagogicznym informacji i narzędzi oraz właściwe

używanie ich przez niego do wykonania pracy.

3. W stosunku do pracowników niepedagogicznych Dyrektor Szkoły Podstawowej może zadania opisane

w  ust.  1  wykonywać  osobiście  lub  delegować  je  na  innego  pracownika,  za  którego  działania

odpowiada jak za swoje własne.

§ 11

• Pracownik przychodzący do pracy obowiązany jest potwierdzić ten fakt, odbijając kartę elektroniczną

przy wejściu do szkoły, co jest równoznaczne ze złożeniem podpisu na liście obecności.

• Za  wykorzystanie  i  przestrzeganie  czasu  pracy  przez  pracowników  pedagogicznych  i

niepedagogicznych oraz za kontrolę obecności odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.

• W ramach czasu pracy pedagogicznej Pracownik zobowiązany jest realizować:

1/ zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich

rzecz, według obowiązującego planu zajęć i planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły,

`   2/  inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły,



• 3/   czynności  związane  z  przygotowaniem  się  do  zajęć,  samokształceniem  i  doskonaleniem

zawodowym 

• Pracownik pedagogiczny rozpoczynający zajęcia od pierwszej godziny lekcyjnej zobowiązany jest do

przyjścia do klasy na 5 minut przed początkiem zajęć.

• Za czas pracy uważa się czas, w którym Pracownik pozostaje do dyspozycji Dyrektora w szkole lub w

innym  miejscu  wyznaczonym  przez  Dyrektora  do  wykonania  pracy.  W  przypadku  pracowników

pedagogicznych za czas pracy uważa się również czas niezbędny do przygotowania zajęć poza szkołą.

• Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez Pracownika na wykonanie obowiązków.

• Każdy Pracownik powinien stawiać się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy

znajdował się na stanowisku pracy.

• W czasie nieobecności  Pracownika  Dyrektor  Szkoły decyduje,  komu praca ma być w zastępstwie

przydzielona.

§ 12

1. Dyrektor  jest  obowiązany  prowadzić  roczną  ewidencję  obecności  w  pracy  Pracownika  do  celów

prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 

2. Dyrektor udostępnia tę ewidencję Pracownikowi, na jego żądanie.

§ 13

1. W czasie pracy Pracownik nie może załatwiać swoich spraw prywatnych ani korzystać z wyposażenia

Pracodawcy dla celów niezwiązanych z wykonywaną pracą, chyba, że Pracodawca wyrazi na to zgodę.

Wszelkie  wyjścia  z  pracy  w  czasie  godzin  pracy,  mogą  mieć  miejsce  w  uzgodnieniu  i  za  zgodą

bezpośredniego przełożonego i wymagają odnotowania w rejestrach ewidencji nieobecności w pracy

(tzw.  „zeszyty  wyjść”),  do  prowadzenia  których  zobowiązany  jest  Sekretariat  Szkoły.  W rejestrach

odnotowuje się godzinę wyjścia i powrotu pracownika do pracy oraz powód nieobecności.

2. Konsekwencję niestosowania się do w/w zasady poniesie Pracownik albo w postaci potrącenia części

wynagrodzenia za pracę albo w postaci  pokrycia należności za korzystanie ze sprzętu lub narzędzi

pracodawcy do celów osobistych.

3. Niestosowanie  się  do  powyższych  postanowień  stanowi  ciężkie  naruszenie  obowiązków

pracowniczych w rozumieniu art. 52 Kodeksu pracy.

4. Każdy Pracownik,  po zakończeniu  pracy,  obowiązany jest  uporządkować swoje  miejsce  pracy  oraz

zabezpieczyć powierzone mu pomieszczenia i  ich wyposażenie,  jak również urządzenia,  narzędzia,

sprzęt i dokumenty, w szczególności:

a)  właściwie  zabezpieczyć  dokumenty  oraz  wszelkie  zapisy  zawierających  informacje  podlegające

ochronie, w szczególności zawierających tajemnicę, oraz dane osobowe, 

b) zamknąć pomieszczenia w których pracuje, w tym okna i otwory wentylacyjne, o ile stwarzają one

możliwość dostępu do pomieszczenia z zewnątrz, 

c) sprawdzić, czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, które powinny być wyłączone,

d)  nie  pozostawiać  w napędach  stacji  roboczej  nośników wymiennych,  takich  jak  płyty  CD lub  DVD

zawierających  informacje  podlegające  ochronie,  w  szczególności  dokumentów  zawierających  dane

osobowe. Ta zasada dotyczy także nośników zewnętrznych podłączanych przez port USB,

• Przed każdym, nawet chwilowym, opuszczeniem stanowiska pracy należy:

• zablokować komputer, nie czekając aż system dokona automatycznej blokady,



• zabezpieczyć  przed  nieuprawnionym  dostępem  wszystkie  nośniki  z  informacjami

podlegającymi,  w  szczególności  dokumentów  zawierających  tajemnicę,  dokumenty

zawierających dane osobowe.

• Pracownik  nie  może  nikomu  udostępniać  nikomu  swoich  danych  do  logowania  do  systemu

informatycznych, z których korzysta przy wykonywaniu obowiązków służbowych. 

• Czynności służbowe wymagające ich realizacji przy użyciu komputera, szczególnie przy pracy mobilnej,

należy  dokonywać  wyłącznie  na  służbowej  stacji  roboczej  wyposażonej  w  mechanizmy

zabezpieczające w szczególności: zaszyfrowany dysk, oprogramowanie antywirusowe, firewall. 

• Wynoszenie  nośników  z  informacjami  podlegającymi  ochronie  (np.  dokumenty  zawierające  dane

osobowe) poza teren Szkoły Pracownik może wynieść tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

• Pracownik  powinien chronić  dokumenty,  laptop  i  inne służbowe urządzenia  przenośne (pendrive,

tablet) przed kradzieżą i nie pozostawiać ich bez nadzoru w miejscach publicznych.

• Pracownik wykonujący pracę poza terenem Szkoły powinien upewnić się, że osoby nieupoważnione

nie będą miały wglądu w przetwarzane dane podlegające ochronie,  w szczególności dokumentów

zawierających tajemnicę, dokumenty zawierających dane osobowe.

• Pracownik  nie  może przechowywać informacji  podlegających ochronie  w urządzeniach osobistych

(np.  telefony komórkowe,  tablety),  gdyż są  one bardziej  narażone na kradzież  oraz zazwyczaj  nie

posiadają adekwatnych mechanizmów ochrony poufności (np. szyfrowania).

§ 14

• Przebywanie Pracownika na terenie Szkoły poza godzinami pracy dopuszczalne jest jedynie za zgodą

Dyrektora Szkoły.

• ROZDZIAŁ V

Czas pracy, systemy czasu pracy

§ 15

1. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy, gdzie czas pracy pracowników administracji

i obsługi  szkoły  w  pełnym  wymiarze  wynosi  8  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  40  godzin  w

pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Tygodniowy czas pracy

łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie

rozliczeniowym.

2. Przyjęty okres rozliczeniowy to okres miesięczny. 

•  Czas  pracy  pracowników  pedagogicznych  wynika  z  przyjętego  planu  zajęć  lekcyjnych  i

pozalekcyjnych i planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, przy czym nie może przekraczać 40-tu

godzin  tygodniowo.  

Tygodniowy  wymiar  zatrudnienia  pracownika  pedagogicznego  zatrudnionego  w  pełnym  etacie

składa się z (A) obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, (B)

wymiaru  godzin  na  przygotowanie  do  zajęć  do  dyspozycji  poza  siedzibą  Pracodawcy  oraz  (C)

wymiaru  godzin  do  dyspozycji  Dyrektora  Szkoły,  przeznaczonych  na  działania  organizacyjne,

współpracę zespołu Rady Pedagogicznej, realizację innych działań opiekuńczych lub wychowawczych

nieujętych w obowiązkowym wymiarze godzin. Szczegółowy rozkład wymiaru zatrudnienia określa

poniższa tabela:
(A) (B) (C) RAZEM (A+B+C)



tygodniowy
wymiar godzin
dydaktycznych,
opiekuńczych 

i wychowawczych

tygodniowy
wymiaru
godzin na

przygotowanie
do zajęć

dydaktycznych
poza siedzibą
Pracodawcy

średni tygodniowy wymiar
godzin do dyspozycji

Dyrektora Szkoły,
przeznaczonych na działania
organizacyjne, współpracę

zespołu Rady Pedagogicznej,
realizację innych działań

opiekuńczych lub
wychowawczych nieujętych w

obowiązkowym wymiarze
godzin, samodoskonalenie,
konsultacje dla uczniów (1
godzina tygodniowo) oraz

realizacji zajęć dydaktycznych
w zastępstwie innego

nauczyciela (1 godzina w
miesiącu).

wymiar
zatrudnienia
pracownika

pedagogicznego
zatrudnionego na
pełnym wymiarze

godzin

Nauczyciel oddziałów
przedszkolnych

22 8 10 40

Nauczyciel szkoły 
podstawowej i szkoły 
muzycznej

18 12 10 40

Nauczyciel – pedagog
szkolny

22 8 10 40

Nauczyciel świetlicy 
szkolnej

26 6 8 40

Nauczyciel 
bibliotekarz

30 2 8 40

• Nauczyciele mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe.

• Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy 22:00 i 6:00.

• Pracownicy obsługi i ochrony pracują w systemie zmianowym ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

• Za pracę w sobotę, niedzielę oraz święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6:00 w tym

dniu a godziną 6:00 następnego dnia.

7.  Dniami  wolnymi  od  pracy  są:  sobota,  niedziele  i  święta,  ustawowe dni  wolne  od  pracy  oraz  dni

ustalane przez Pracodawcę w tym 24 i 31 grudnia.

8. Nie jest pracą w godzinach nadliczbowych i  w porze nocnej przebywanie Pracowników z dziećmi i

młodzieżą na imprezach pozaszkolnych.

§ 16

1. Dla pracowników administracji i obsługi za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz podstawowego

wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1/ 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie,

2/  100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta

nie będące dla Pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem  czasu pracy.

2. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek

Pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu dnia wolnego od pracy. W tym przypadku



Pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

3. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę może nastąpić bez

wniosku Pracownika. W takim przypadku Dyrektor Szkoły udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej do

zakończenia okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin

nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego Pracownikowi za

pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

• ROZDZIAŁ VI

Wynagrodzenie za pracę

§ 17

• Za wykonaną pracę Pracownik otrzymuje wynagrodzenie. 

• Wypłata  wynagrodzenia  następuje  przelewem  na  konto  osobiste  Pracownika.  Oświadczenie

Pracownika o wskazaniu numeru konta do przelewu stanowi załącznik do Regulaminu Wynagrodzeń. 

• Wypłata wynagrodzenia może być także dokonywana do rąk osoby upoważnionej na piśmie przez

Pracownika, wiarygodność podpisu na upoważnieniu uwierzytelnia Dyrektor Szkoły.

• Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest miesięcznie „z dołu” do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc

poprzedni. 

• Jeżeli  ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu

poprzedzającym ten dzień.

• Wypłata pozostałych świadczeń pracowniczych - w tym dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

- następuje 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od

pracy wypłata dokonywana jest w dniu poprzedzającym.

• Przy wypłacie wynagrodzenia każdy ma prawo żądać informacji o dokonanych potrąceniach.

• Szczegółowe zasady wynagradzania  określone są w umowie o pracę i  Regulaminie  Wynagrodzeń

Pracowników TO „Edukacja”.

§ 18

• Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na

podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia

alimentacyjne,

• zaliczki pieniężne udzielone Pracownikowi,

• kary pieniężne przewidziane w art. 108 § 2 Kodeksu Pracy.

1. Należności inne niż wymienione w ust. 1 mogą być potrącane z wynagrodzenia Pracownika tylko

za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§ 19

• Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy lub innych umów

stanowi dobro osobiste Pracownika i jest objęte tajemnicą. 



• ROZDZIAŁ VII

• Zasady udzielania zwolnień od pracy, usprawiedliwianie nieobecności w pracy i spóźnień do pracy oraz

zastępstw Pracowników nieobecnych

§ 20

• 1. Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw

osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy na następujących

zasadach:

1/ zwolnienia przez Dyrektora Szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,

2/ każdorazowe opuszczenie miejsca pracy winno być wpisane w „Zeszycie ewidencji wyjść w godzinach

służbowych”.

2. Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy pod warunkiem ich

odpracowania, które nie może być rozumiane, jako praca w godzinach nadliczbowych.

3. Za czas nieusprawiedliwionych spóźnień Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie pod warunkiem ich

odpracowania, które nie może być rozumiane, jako praca w godzinach nadliczbowych.

§ 21

• Dyrektor  Szkoły  jest  zobowiązany  udzielić  Pracownikowi,  na  podstawie  odpowiednich

dokumentów  usprawiedliwiających  nieobecność  w  pracy,  zwolnienia  z  zachowaniem  prawa  do

wynagrodzenia na czas:

• niezbędny  do  przeprowadzenia  obowiązkowych  badań  lekarskich  i  szczepień  ochronnych

przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu

chorób wenerycznych,

• oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, w przypadku Pracownika będącego

krwiodawcą  lub  na  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia  zalecanych  przez  stację  krwiodawstwa

okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy,

• obejmujący  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,

• obejmujący 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.

• Dyrektor  Szkoły  jest  zobowiązany  udzielić  Pracownikowi  zwolnienia  bez  zachowania  prawa  do

wynagrodzenia za czas nieobecności wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 22

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku

kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 23

• O  niemożliwości  stawienia  się  do  pracy  z  przyczyn  z  góry  wiadomych  Pracownik  powinien

uprzedzić zakład pracy niezwłocznie od powzięcia wiadomości,  nie później jednak niż w drugim dniu

nieobecności.



• Ze względu na organizację pracy w Szkole nauczyciel powinien zawiadomić Dyrektora lub jego

Zastępcę o nieobecności w pracy w terminie umożliwiającym organizację zastępstwa, telefonicznie lub

mailowo  w  pierwszym  dniu  nieobecności.  W  przypadku  przedłużającej  się  choroby  Pracownik

zobowiązany jest w ostatnim dniu zwolnienia zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

 

§ 24

• Pracownik  jest  obowiązany  usprawiedliwić  nieobecność  w  pracy  lub  spóźnienie  do  pracy,

przedstawiając niezwłocznie ich przyczyny, na żądanie Pracodawcy odpowiednie dowody.

• Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność pracy są:

1/ zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,  wystawione zgodnie z przepisami  o

orzeczeniu czasowej niezdolności do pracy,

2/  decyzja  właściwego  państwowego  inspektora  sanitarnego,  wydana  zgodnie  z  przepisami  o

zwalczaniu  chorób  zakaźnych  w  razie  odosobnienia  Pracownika  z  przyczyn  przewidzianych  tymi

przepisami,

3/ oświadczenie Pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniającej konieczność sprawowania

przez Pracownika osobistej  opieki  nad zdrowym dzieckiem do lat  8,  z  powodu nieprzewidzianego

zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

4/  inne  wezwanie  Pracownika  do  osobistego  stawienia,  wystosowane przez  właściwy organ,  sąd,

prokuraturę,  policję  lub organ prowadzący  postępowanie  w sprawach wykroczenia  w charakterze

strony lub świadka,

5/ inne wynikające z przepisów prawa.

• ROZDZIAŁ VIII

• Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych

§ 25

1. Urlopu wypoczynkowego udziela Dyrektor szkoły, 

2. Pracownikowi  niepedagogicznemu  przysługuje  prawo  do  corocznego  płatnego  urlopu

wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przepisami Kodeksu Pracy. 

3. Nauczycielowi  zatrudnionemu w szkole,  w której  w organizacji  pracy  przewidziano ferie  szkolne,

przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

4. Nauczyciel,  o którym mowa w ust. 3, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w

czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w

określonej formie.

1. Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

2. Dyrektorowi i Wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w

szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze

w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu  powierzono  stanowisko  kierownicze,  przysługuje  prawo  do

urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

3. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy



przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do

określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

4. Pracownik  pedagogiczny uzyskuje  prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu  poprzedzającym

ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym.

5. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z

powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu

rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego –

pracownikowi  pedagogicznemu  przysługuje  urlop  w  ciągu  roku  szkolnego,  w  wymiarze

uzupełniającym do 4 tygodni.

6. W  razie  niewykorzystania  przysługującego  urlopu  wypoczynkowego  z  powodu  rozwiązania  lub

wygaśnięcia  stosunku  pracy,  powołania  do  zasadniczej  służby  wojskowej  albo  do  odbywania

zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego

przeszkolenia  wojskowego –  pracownikowi  pedagogicznemu przysługuje  ekwiwalent  pieniężny  za

okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 4 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o

których mowa w art. 64 ust. 1 Karty nauczyciela, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu

do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 2a i 3 Karty nauczyciela.

7. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby

w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się

na  podstawie  przeciętnego  wynagrodzenia  z  okresu  ostatnich  trzech  miesięcy  poprzedzających

miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu.

Za  podstawę  ustalenia  wynagrodzenia  za  jeden  dzień  urlopu  przyjmuje  się  1/30  miesięcznej

wysokości wynagrodzenia.

8. Jeżeli  wysokość  wynagrodzenia  stanowiącego  podstawę  obliczenia  wynagrodzenia  za  godziny

ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie

za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

9. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego Pracownik występuje do organu, który nawiązał z

nim stosunek pracy.

10. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed

wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.

11. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie

roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na

wniosek pracownika pedagogicznego - odpowiedniemu przedłużeniu.

12. Przepis  ust.  11  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  urlop  wychowawczy  został  udzielony  w  wymiarze

nieprzekraczającym 1 miesiąca.

13. Pracownik pedagogiczny może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:

a) w każdym czasie - za zgodą organu udzielającego urlopu;

b)  z  początkiem roku szkolnego -  po uprzednim zawiadomieniu  organu udzielającego urlopu,  co

najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy.

1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego pracownik pedagogiczny nabywa prawo do

urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu

wychowawczego.

2. Pracownikowi pedagogicznemu, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł

wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego



nabył  prawo  -  termin  zakończenia  urlopu  wychowawczego  powinien  przypadać  na  koniec  zajęć

szkolnych.

3. Dyrektor Szkoły może odwołać Pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy wymagają tego okoliczności

nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.

4. Urlopu Pracownikom pedagogicznym udziela się we wszystkie dni kalendarzowe. 

5. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

6. Wymiar urlopu Pracowników obsługi i administracji wynosi:

1/ 20 dni – jeżeli Pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2/ 26 dni – jeżeli Pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

1. Wymiar  urlopu  dla  Pracownika  zatrudnionego  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  ustala  się

proporcjonalnie  do  wymiaru  czasu  pracy  tego  Pracownika,  biorąc  za  podstawę  wymiar  urlopu

określony w punkcie 6 ustęp a) i b) przy założeniu, iż jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom

pracy.

2. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy

poprzedniego zatrudnienia oraz okres nauki, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania

stosunku pracy.

3. Pracownik pedagogiczny ma prawo do płatnych, dodatkowych dni wolnych od pracy w wymiarze

maksymalnie 5 dni ( z czego 3 dni podlegają odpracowaniu w późniejszym terminie)  w okresie od 1

października do 15 maja, za zgodą Dyrektora Szkoły, jeśli  nie powoduje to nadmiernych utrudnień w

organizacji pracy szkoły. 

1.Dodatkowe dni wolne  są przyznawane według następujących zasad:

a/ nauczyciel do 30 września składa  wniosek, do Dyrektora Szkoły ze swoją propozycja dni wolnych,

b/ w sytuacjach szczególnych nauczyciel składa wniosek o płatne dni wolne  co najmniej na 3 dni robocze

przed ich początkiem.

c/ Dyrektor na podstawie złożonych wniosków ustala plan dodatkowych dni wolnych dla nauczycieli.

d/  brak wykorzystania tych dni nie skutkuje  koniecznością udzielenia dni wolnych od pracy w większym

wymiarze w kolejnym roku szkolnym.

 e/ Dyrektor może odmówić zgody na udzielenie dodatkowych dni wolnych od pracy bez podawania

uzasadnienia.

§ 26

• Na pisemny wniosek Pracownika Pracodawca może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Okres urlopu

bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

•

• ROZDZIAŁ IX

• Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§ 27

Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

(bhp) oraz przepisów przeciwpożarowych (ppoż). 

• Przed przystąpieniem do pracy Pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie bhp i przepisów



ppoż.

§ 28

Dyrektor Szkoły jest zobowiązany w szczególności:

1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3. reagować  na  potrzeby  w  zakresie  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz

dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i

życia Pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym

uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz

wpływ czynników środowiska pracy,

5. uwzględniać  ochronę  zdrowia  pracownic  w  ciąży  lub  karmiących  dziecko  piersią  oraz

Pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

6. zapewniać  wykonanie  nakazów,  wystąpień,  decyzji  i  zarządzeń  wydawanych  przez  organy

nadzoru nad warunkami pracy,

7. informować Pracownika, przed rozpoczęciem pracy, w ramach instruktażu wstępnego o:

• zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy, 

• zagrożeniach dla  zdrowia  i  życia  występujących w zakładzie  pracy,  na  poszczególnych

stanowiskach i występujących na zajmowanym stanowisku pracy,

• zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i

życiu Pracowników,

• ryzyku zawodowym wiążącym się z pracą, która ma być przez niego wykonywana, oraz o

zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami. W przypadku dokonania aktualizacji  oceny ryzyka

zawodowego,  zatrudniony  wcześniej  Pracownik  jest  zapoznawany  z  jej  wynikami  w  ramach

szkoleń  okresowych  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  lub  w razie  wystąpienia  takiej

potrzeby, w czasie doraźnych szkoleń dodatkowych, przeprowadzonych przez przełożonych,

1. kierować  Pracowników  na  profilaktyczne  badania  lekarskie  zgodnie  z  powszechnie

obowiązującymi przepisami, przy czym koszt badań ponosi Pracodawca, 

2. zorganizować  system  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku,  zwalczania  pożarów  i

ewakuacji,

3. zapewnić zapoznanie się Pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

4. prowadzić wstępne i okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. wyznaczyć Pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy oraz wykonywanie

działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji Pracowników,

6. poinformować  Pracowników  o  wyznaczonych  Pracownikach  odpowiedzialnych  za  udzielenie

pierwszej  pomocy  oraz  wykonywanie  działań  w  zakresie  zwalczania  pożarów  i  ewakuacji

Pracowników,

7. zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania



pożarów i ewakuacji Pracowników,

8. zapewniać  pomieszczenia  pracy  odpowiednie  do  rodzaju  wykonywanych  prac  i  liczby

zatrudnionych Pracowników,

9. utrzymywać obiekty budowlane i  znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i

urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

10. oceniać  i  dokumentować  ryzyko  zawodowe  związane  z  wykonywaną  pracą  oraz  stosować

niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

11. zapewniać  Pracownikom  odpowiednie  urządzenia  higieniczno-sanitarne  oraz  dostarczać

niezbędne środki higieny osobistej,

12. prowadzić rejestr wypadków przy pracy,

13. niezwłocznie  zgłaszać  właściwemu  państwowemu  inspektorowi  sanitarnemu  i właściwemu

okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej,

14. odbyć  szkolenie  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  niezbędnym  do

wykonywania ciążących na nim obowiązków,

15. wydawać  szczegółowe  instrukcje  i  wskazówki  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na

stanowiskach pracy.

§ 29

Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

1. brać  udział  w  szkoleniach  w zakresie  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  w  tym w instruktażu

wstępnym, testach oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe, 

3. wykonywać pracę w sposób zgodny z  przepisami  i  zasadami bezpieczeństwa i  higieny pracy  oraz

stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

4. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

5. poddawać  się  wstępnym,  okresowym  i  kontrolnym  oraz  innym  zleconym  badaniom  lekarskim  i

stosować się do wskazań lekarskich,

6. niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu

życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegać współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie

zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,

7. współdziałać z Pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

8. potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

ryzykiem zawodowym.

§ 30

1. Osoby podejmujące pracę podlegają obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim.

2. Zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonych badań wstępnych, powinno być dostarczone najpóźniej

w dniu podjęcia pracy.

3. Pracownicy nieposiadający aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań

do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie będą dopuszczeni do pracy.

4. Pracownicy podlegają okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.



5. Za  czas  niewykonywania  pracy  w  związku  z  przeprowadzanymi  badaniami  okresowymi  

i kontrolnymi Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 31

Zabrania się Pracownikom:

1. używania  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi  nie  związanych  bezpośrednio  z  wykonywaniem  zadań

należących do zakresu obowiązków Pracownika lub niezgodnie z ich przeznaczeniem,

2. samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz dokonywania ich naprawy, 

3. samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń, czyszczenia i naprawiania maszyn i

urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

ROZDZIAŁ X

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

§ 32

1. Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. 

2. Wykaz  prac  wzbronionych  kobietom  oraz  normy  w  zakresie  dźwigania  i  przewożenia  ciężarów

określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. 

3. Kobietom  wzbronione  są  prace  związane  z  wysiłkiem  fizycznym  i  transportem  ciężarów  oraz

wymuszoną pozycją ciała, a w szczególności:

• wszystkie prace, przy których obciążenie pracą fizyczną przekracza 5000 kJ na dzień pracy, a przy

pracy dorywczej 20 kJ/ min.,

• ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej i 20 

kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godz. w czasie dnia roboczego),

• ręczne podnoszenie ciężarów pod górę o masie przekraczającej 8 kg przy pracy stałej i 15 kg przy

pracy dorywczej – 4 razy na godz. w ciągu dnia roboczego (po pochylniach i schodach, których

maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 stopni, a wysokość 5 m),

• przewożenie ciężarów o masie przekraczającej 80 kg na wózkach dwu-, trzy- lub czterokołowych

po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym 2%. 

1. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia wzbronione są następujące prace:

2. wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem

energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą,

3. w środowisku, w którym poziom ekspozycji  na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy

przekracza wartość 65 dB,

4. przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę,

5. prace w pozycji wymuszonej,

6. prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,

7. prace wymienione w ust.  3 pkt 2-4, jeżeli  występuje przekroczenie   określonych w nich

wartości.

• Towarzystwo Oświatowe Edukacja nie zatrudnia młodocianych oraz nie przewiduje zatrudniania 

młodocianych.



• ROZDZIAŁ  XI

Dyscyplina pracy. Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych 

 Kary porządkowe

§ 33

1.  Pracownicy  pedagogiczni  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za  uchybienie  godności

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art.75 Karty Nauczyciela.

2. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1/ upomnienie z wpisem do akt osobowych;

2/ nagana z wpisem do akt osobowych;

3/ rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie art. 52 kodeksu pracy).

3.  Dyrektor  Szkoły  może zawiesić  w pełnieniu  obowiązków nauczyciela,  przeciwko któremu wszczęto

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli odsunięcie

nauczyciela od pracy jest konieczne ze względu na powagę i  wiarygodność wysuwanych zarzutów. W

szczególnych  przypadkach  nauczyciel  może  być  zawieszony  przed  złożeniem  wniosku  o  wszczęcie

postępowania dyscyplinarnego.

4.  Nauczyciel  z  mocy  prawa  zostaje  zawieszony  w  pełnieniu  obowiązków  w  razie  tymczasowego

aresztowania lub pozbawienia go wolności.

5.  Zawieszenie  w pełnieniu  obowiązków nie  może  trwać  dłużej  niż  6  miesięcy,  chyba,  że  przeciwko

nauczycielowi toczy się postępowanie wyjaśniające.

• Kary dyscyplinarne wymierza Komisja Etyki, która zostanie powołana przez Pracodawcę odrębną

uchwałą.

• Komisja  Etyki  wszczyna  postępowanie  na  wniosek  Rodzica  ucznia  szkoły,  Pracownika,

Pracodawcy,  w  tym  Dyrektora  lub  Wicedyrektora  Szkoły  lub  jednego  z  organów  Stowarzyszenia

Towarzystwo Oświatowe “Edukacja”.

• Odmowa  składania  wyjaśnień  przez  pracownika  pedagogicznego  nie  wyłącza  możliwości

zastosowania kary dyscyplinarnej.

• Dyrektor Szkoły może wpisać notatkę z toczącego się postępowania dyscyplinarnego bez względu

na to czy jakakolwiek kara dyscyplinarna została udzielona. Notatka winna zawierać opis zachowania,

które było przedmiotem postępowania oraz orzeczenie końcowe Komisji Etyki.

§ 34

• Za  naruszenie  przez  Pracownika  obowiązków  pracowniczych,  nieprzestrzeganie  Regulaminu,

przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, Dyrektor Szkoły  może

zastosować:

1/ karę upomnienia,  

2/ karę nagany

2.  Za  nieprzestrzeganie  przez  Pracownika  przepisów  bhp  lub  ppoż,  opuszczenie  pracy  bez

usprawiedliwienia,  stawienie się  w pracy  w stanie  nietrzeźwości  lub spożywanie  alkoholu  lub innych

środków odurzających w czasie pracy – Dyrektor Szkoły może również stosować kary pieniężne. 



3.  Kara  nie  może  być  zastosowana  po  upływie  2  tygodni  od  powzięcia  wiadomości  o  naruszeniu

obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być

zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu Pracownika.

• Jeżeli  z  powodu  nieobecności  w  zakładzie  pracy  Pracownik  nie  może  być  wysłuchany,  bieg

dwutygodniowego  terminu  przewidzianego  w  §  34  ust.  3  nie  rozpoczyna  się,  a  rozpoczęty  ulega

zawieszeniu do dnia stawienia się Pracownika do pracy.

• O  zastosowanej  karze  Dyrektor  Szkoły  zawiadamia  Pracownika  na  piśmie,  wskazując  rodzaj

naruszenia  obowiązków  pracowniczych  i  datę  dopuszczenia  się  przez  Pracownika  tego  naruszenia,

informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się

do akt osobowych Pracownika.

• Przy  stosowaniu  kary  bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  rodzaj  naruszenia  obowiązków

pracowniczych, stopień winy Pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

• Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  osobowych

Pracownika  po  roku  nienagannej  pracy.  Dyrektor  Szkoły  może,  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek

Pracownika, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

•

§ 35

Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się w szczególności:

1/ w odniesieniu do wszystkich Pracowników:

a) spóźnienia do pracy,

b) samowolne opuszczenie stanowiska pracy, bez usprawiedliwienia,

• niedbałe  wykonywanie  pracy,  niszczenie  materiałów,  narzędzi,  maszyn  i  urządzeń  lub  ich

kradzież.

• niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników, uczniów i rodziców,

•  rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat Pracodawcy,

•  nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,

• stawianie  się  do  pracy  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu,  lub  innych  środków

odurzających,

• spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających w czasie pracy,

• zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

• nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż., Regulaminu Pracy oraz Statutu Szkoły

• odmawianie stawienia się na kontrolne lub okresowe badania lekarskie w Poradni Medycyny

Pracy  w  celu  uzyskania  orzeczenia  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  do   pracy  na

określonym stanowisku,

• nieuczestniczenie  (bez usprawiedliwienia)  w obowiązkowym szkoleniu w zakresie  przepisów

bhp  oraz  przepisów  przeciwpożarowych,  co  skutkuje  nieuzyskaniem   wymaganego

zaświadczenia o przeszkoleniu w tym zakresie,

• zaniedbanie powierzonego mienia szkolnego, niezabezpieczenie pomocy dydaktycznych przed

zniszczeniem,

• używanie przemocy fizycznej wobec ucznia, naruszanie jego nietykalności osobistej, 

• naruszanie godności ucznia poprzez wyśmiewanie go, przezywanie obraźliwymi określeniami,



poniżanie go, wyjawianie publiczne tajemnic rodzinnych ucznia itd.,

• popełnianie  czynów  nierządnych,  molestowanie  seksualne,  stosowanie  mobbingu  wobec

młodzieży lub Pracowników szkoły, 

• nie wywiązywanie się z powierzonych przez Dyrektora Szkoły zadań, w tym brak realizacji celów

stawianych na dany rok szkolny;

2/ dodatkowo w odniesieniu do pracowników pedagogicznych:

a)   niedbałe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

b)  niesystematyczne  i  niezgodne  z  ustaleniami  wpisywanie  do  dzienników  lekcyjnych  ocen,

nieobecności ucznia na zajęciach i tematów zajęć odbytych,

c)  nieuczestniczenie (bez usprawiedliwienia) w zebraniach członków Rady Pedagogicznej lub w

szkolnych zespołach przedmiotowych lub zadaniowych, 

d)  odmawianie  bez  uzasadnionej  przyczyny  wykonywania  dodatkowych  zadań  związanych  z

powierzonym stanowiskiem np. objęcie wychowawstwa klasy, 

a. uchylanie się od odbywania wyznaczonych dyżurów na korytarzach szkolnych w czasie  przerw

międzylekcyjnych,

b. stosowanie niedozwolonych metod wychowawczych  (zastraszanie, szantaż itp.),dopuszczanie

się  plagiatu  przy  opracowaniu  własnego  dorobku  zawodowego  w  celu  uzyskania  awansu

zawodowego.

• ROZDZIAŁ XI

• Stosowanie nagród i wyróżnień 

§ 36

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i

podnoszenie  jej  wydajności  oraz jakości,  przyczyniają się  szczególnie  do wykonywania zadań szkoły i

rozwoju Towarzystwa Oświatowego ,,Edukacja”, mogą być przyznawane premie uznaniowe i nagrody na

zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania. 

• ROZDZIAŁ XII

• Monitoring Miejsca Pracy

§ 37

• Pracodawca wprowadził techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające rejestrację obrazu wokół

terenu Szkół oraz w określonych pomieszczeniach w Szkołach (monitoring wizyjny).

• Zastosowane przez Pracodawcę formy monitoringu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa

pracowników oraz ochrony mienia Pracodawcy. 

• Każdy nowy Pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu

na terenie siedziby Pracodawcy ze wskazaniem, które pomieszczenia są objęte monitoringiem. 

• Monitoring  wizyjny  polegający  na  rejestrowaniu  obrazu  przez  zamontowane,  w  siedzibie

Pracodawcy, kamery i inne podobne urządzenia obejmuje w szczególności pomieszczenia w zakresie:

• Wejścia do budynku Szkół,

• Boiska Szkolnego,



• Części korytarza na parterze, pierwszym i drugim piętrze,

• Wnętrza sali gimnastycznej,

• Korytarza przy szatniach,

• Stołówki,

• Wejścia do pracowni informatycznej

• Wjścia do sekretariatu.

• Monitoring  nie  obejmuje  pomieszczeń  sanitarnych,  szatni  lub  pomieszczeń  udostępnianych

zakładowej organizacji związkowej, chyba że, stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest

niezbędne  do  realizacji  celu  określonego  w  ust.2  i  nie  naruszy  to  godności  oraz  innych  dóbr

osobistych  Pracownika,  a  także  zasady  wolności  i  niezależności  związków  zawodowych,  w

szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych

pomieszczeniach osób.

• Pracodawca nie stosuje monitoringu poczty elektronicznej pracowników. 

• Nagrania  obrazu  Dyrektor  Szkoły  przetwarza  wyłącznie  do  celów,  dla  których  zostały  zebrane,  i

przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

• W  przypadku,  w  którym  nagrania  obrazu  stanowią  dowód  w  postępowaniu  prowadzonym  na

podstawie  prawa  lub  Pracodawca  poweźmie  wiadomość,  iż  mogą  one  stanowić  dowód  w

postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia

postępowania.  

• Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające

dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

• Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej  dyspozycji  Pracodawcy.  Informacje  o ich

umiejscowieniu w określonych pomieszczeniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

• Do przeglądania  zarejestrowanego obrazu  oraz  do  kontroli  urządzeń  rejestrujących  obraz  mogą

zostać jedynie upoważnieni  pracownicy.  Osoby wyznaczone otrzymują imienne upoważnienia do

czynności związanych z monitoringiem i nadzorem nad urządzeniami.

• Wejścia  do  budynków  oraz  pomieszczenia  objęte  monitoringiem  są  oznakowane  tablicami  z

rysunkiem kamery i napisem "Teren monitorowany" lub "Pomieszczenie monitorowane". 

• Dane  zarejestrowane  na  nośniku  podlegają  ochronie,  nie  stanowią  informacji  publicznej,  są

informacjami poufnymi w rozumieniu ochrony danych osobowych oraz informacji objętych prawem

tajemnicy przedsiębiorstwa, i nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom. 

• Dane zarejestrowane na nośniku, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań

wyjaśniających  oraz  mogą  być  udostępniane  wyłącznie  upoważnionym  instytucjom  w  zakresie

prowadzonych  przez  nie  spraw  czy  postępowań  (np.  Policji,  Sądom,  Prokuraturom  oraz  innym

podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku. 

• Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do

Pracodawcy o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom. 

• ROZDZIAŁ XIII

• Postanowienia końcowe

§ 38



1. Postanowienia  Regulaminu  nie  naruszają  postanowień  indywidualnych  umów  o  pracę.  Każdy

Pracownik  ma  prawo  złożyć  zawiadomienie  o  naruszeniu  Regulaminu  doDyrektora  Szkoły  i

Pracodawcy.

2. Dyrektor przyjmuje Pracowników w sprawach skarg, wniosków i zażaleń codziennie, w zależności od

potrzeb Pracowników.

3. Zawiadomienia rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia

ich złożenia.

4. Informacje dla Pracowników pedagogicznych podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich na

tablicy ogłoszeń w sekretariacie i  w formie elektronicznej. Dla pozostałych Pracowników informacje

podawane są na piśmie. 

§ 41

• Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Dyrektor Szkoły. 

• Regulamin został ustalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony przez Pracodawcę.

• Zmiana niniejszego Regulaminu nie jest traktowana, jako wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa pracy.

• Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go Pracownikom do wiadomości.

Załącznik nr 1



do Regulaminu pracy

........................, dnia ..................

(nazwa miejscowości)

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

(pieczątka zakładu pracy)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ

Z REGULAMINEM PRACY

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu pracy obowiązującego w Szkole Towarzystwa

Oświatowego ,,Edukacja” w Łodzi.  

 


