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Podstawa prawna Art. 104 ustawy 226 czewvca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 zpoźn. zm.)

i art. 30 ustawy z dntaZ3 maja 1991 r. o zwirykach zawodowych
(ts.Dz.U. z200l r. nr 79,poz.854 zpóźn. zm.)

I. PRZEPISY wsTĘPNE

$1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz zwuązane ztymprawa

i obowią7ki pracodawcy i pracowników szkoły.

$2

Postanowienia regulaminu dotyczą pracowników administracj i i obsługi zwanych dalej

,,pracownikarfli" otaz nauczycieli i wychowawców świetlicy zvvanych dalej ,,nauczycielami".

$3

Prued dopuszczeniem do pracy kuŻdy pracownik i nauczyciel podlega ZaznEomięniu się

z treścią regulaminu, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu ' zaopattzone w datę

i podpis pracownika lub nauczycięla zostanie dołączone do akt osobowych.

$4

Ilekroó w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należry przez to rozumieó Dyrektora SzkoĘ

Podstawowej nr 1w Polkowicach.



II. oBowIĄZKJI PRACowNIKow I NAUCZYCIELI

$s

Podstawowym obowiązkiem pracownika i nauczyciela jest:

1. rzetelnie i efektywnie wykon1rvaó pracę,

2. stosowaÓ się do poleceń przełoŻonych' które dotycząpracy, jezelrt nie są one Sprzeczne

zprzepisani prawapracy lub umowąo pracę'

3. przesttzegać ustalonego czasu pracy'

4. ptzestrzegać regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,

5. przestrzegaó przepisów i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisów

przeciwpożarowych,

6. podnosić kwalifikację zawodowe oraz doskonalić umiejętności ptacy,

7 . dbaó o dobro pracodawcy i jego mienie,

8. zachowywać tajemnicę służbową

9. przesttzegać zasadwspółzycia społecznego,

10. dbaó o czystośÓ i porządek wokół swego stanowiska pracy'

Il. nal.eŻycie zabezpieczyć, po zakonczenil'r pracy' narzędzia, urządzenta i pomieszczenia

pracy.

$6

l' Szczegółowe obowiązki pracowników i nauczycieli określają przydziały czynności,

statut szkoły, karta nauczy ciela.

$7

1. Wstęp i przebywanie pracownika lub nauczyciela na tęrenie zal<Ładu pracy w stanie po

spożyciu alkoholu lub środków odurzaj ących j est zabronione.

Ż. Na teren zaŁJadunie wolno wnosić napojów alkoholowych i środków odurzających.



$8

Zabrania się pracownikom i nauczycielom:

1. operowania maszynamiiutządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem

zleconych obowiąków i czynności,

Ż. samowolnego demontowania części maszyn' utządzeń i narzędzi oruz tch naprawy bez

specj alnego upowaŻnienia,

3. samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn t urządzen, czyszczenia

i naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

$e

W zwią.zku z rozwiązarńem lub wygaśnięcięm stosunku pracy pracownik i nauczyciel jest

obowiązany rozliczyć sięzzakJadem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

$10

W Szkole Podstawowej nr 1 obowią7uje całkowity zakazpalenia tytoniu.

III. CZAS PRACY

$ 11

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika i nauczyciela na

wykonanie obowią7ku służbowego.

Czasem pracy jest czas w którym pracownik i nauczyciel pozostaje do dyspozycji

pracodawcy w zak<ładzie pracy lub innym miejscu vqiznaczorym do wykonywania pracy.

s12

1. Czas ptacy pracowników administracyjno-obsługowych i stroŻa nocnego wynosi 8

godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy pracowników administracyjno-obsługowych tozLicza się w okresach

miesięcznych.

3. Czaspracy stroŻanocnego rozlicza się w okresie cńero<niesięcznym.



4. Czas ptacy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarue czasu pracy ustala się

proporcjonalnie do zawartej umowy o pracę.

5. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowią.zuje pięciodniowy

tydziefi pracy. Nauczycielowi dokształcającemu się, wykonuj ącemu inne ważne zadatia

społeczne lub - jeżeli to wynika z organtzacji pracy w szkole - dyrektor moŻe ustalić

czterodniowy ty dziefi pracy.

6. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie moŻe ptzekraczać

40 godzinnatydzien.

7. W ramach ezasu pracy nauczycieI obowiązany jest realizowaÓ:

1) zajęcta dydaktyczne' wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio

zuczniami lub wychowankami w v,lymiarze określonym w ust. 7 pkt.3,

2) inne czynności wynikające zzadaństatutowych szkoły,

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniarti lub wychowankami

nauczycieli zatrudnionych w pełnym vłymlarze zajęó wynosi:

a) nauczyciele szkoły podstawowej - 18 godzin,

b) nauczyciele pracujący z gruparni dzieci 6 - letnich _22 godziny,

c) nauczyciele _ bibliotekarzę biblioteki szkolnej _ 30 godzin,

d) wychowawcy świetlicy szkolnej -26 godzin,

e) pedagog szkolny -20 godzin.

8. Dyrektorowi i wicedyrektorom szkoły oraz navczycielom pełniącym inne stanowiska

kierownicze w szkole obtiŻa się obowiązkołvy tygodniowy wymiar godzirl zapć

dydaktycznych określony w ust. 7 pkt. 3 w zaleŻności od wielkości szkoŁy oruz

warunków pracy lub zwalnia się ich od obowią,zku redrizacjiĘchzajęć,.

$13

1. obecność w pracy pracownicy potwierdzają osobiście podpisem na liście obecności

bezpośrednio po przybyciu do szkoły

2. Nauczyciel potwierdza obecność w pracy odpowiednim wpisem do dziennika lekcyjnego

lub dziennikazĄęć,.



$14

Ustala się następujące godziny rczpoczynaliai zakoiczenia pracy:

1. Pracownicy administracyjno-obsługowi szkoły :

a) pracownicy na stanowiskach obsługowych

Izmianaod poniedziałki do piątku od godz. 600 do godz.1400

IIzmianaod poniedziałku do piątku od godz. 1400 do godz.Ż200

konserwator od poniedziałku do piątku od godz. 630 do godz. 1430,

stróz nocny według harmonogramu.

a) na stanowiskach administracyjnych

poniedziałek, wtorek, środą czwartęk od godz. 730 do godz.1530,

piątek odgodz.700 do godz. 1500.

2. Pracownicy administracyjno _ obsługowi świetlicy szkolnej.

Intendent od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500,

szef kuchni, kucharka, pomoce kuchenne,

od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500,

porządkowa od poniedziałku do piątku od godz. 900do godz. !700 
'

pracownicy pracy lekkiej (dowóz dzieci) - według rozkładu jazdy autobusów ustalany

od 01 września kazdego roku na rok szkolny, w czasie przęrw w nauce od godz. 700 do

godz.15oo.

3. Czasptacy nauczycieli według planu otgarizacyjnego.

$ls

Pracownicy w czasie godzin pracy mają prawo do korzystania z 30 minutowej przerwy na

spożycie posiłku.

$16

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godzinąz})a _ 600, %kłŻdągodzinę przepracowaną

w porzę nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami

o wynagrodzeniu.



$17

1. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami sądniami wolnymi od pracy.

Ż. Zapracę w niedziele lub święta uulaŻa się pracę wykonywaną pomiędzy godz.6 00 w tyn

dniu a godz.600 naĘpnego dnia.

$18

1. Kazdy pracownik i nauczyciel powinien stawić się do pracy w takim czasie,

by w godzinach rozpoczęciapracy znajdował się na stanowisku pracy.

2. Pracownikprzez cały czas pracy obowią,zany jest przebywać na terenie zaHadupracy.

opuszczenie zakładu pracy wymaga uzyskania uprzedniej zgody przełoŻonego'

Samowolne opuszczenie w czasie godzin ptacy lub przed ich zakończenięm

jest zabronione. Niedopuszczalnajest również samowolna bez zgody

ptzełoŻonego zarriana stanowiska pracy iryznaczonych godzin pracy.

$le

Przebywanie pracowników na teręnie zd<ładu pracy' poza godzinami pracy może mieó

miejsce Ęlko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego

przełoŻonego.

$20

I. Czas pracy pracownika lub nauczyciela wykonującego czynnoŚci służbowe w innej

miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia

wyjazda służbowego.

2' Pracownikowi i nauczycielowi delegowanemu do innej miejscowoŚci wynagrodzęnię za

pracę w godzinach nadliczbov\ych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy

w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany.

3. Nauczyciel moze być obowiązany do pracy w innej szkole w tej samej miejscowości i na

tym samym hlb zajego zgodą innym stanowisku w celu uzupełnienia obowiąującego

wymiaru zajęć: dydaktycznychw wymiarze nie większymruz 1lŻ etafu.

4. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt.3 navczycieI ottzymawynagrodzenłę za

odpowiednią część etatu.



IV. oBowlĄZKI PRACODAWCY

$21

Pracodawca j est obowi ązany w szcze góLności :

1. zapevłniĆ pracownikowi i nauczycielowi przydział pracy zgodnie z tteścią zawartej

umowy o pracę'

2. zaznajomić pracownika i nauczyciela podejmującego pracę z zaL<resem jego

obowiąków, sposobem wykonywania pracy na wznaczor:ym stanowisku ptacy oraz

jego podstawolvymi uprawnieniami,

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

również osiąganie przez pracowników' przy wykorzystaniu ich uzdolnień

i kwalifrkacji, wysokiej wydajności i należytej jakoŚci pracy'

4. zapewnió bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowaózió systemaĘczne

szkolenie pracowników i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. terminowo i prawidłowo w1płacać wynagrodzenie,

6. ułatwiaó pracownikom i nauczycielom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7. zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby

pracowników i nauczycieli'

8. wydawaó pracownikom i nauczycielom potrzebne materiały inatzędziapracy.

V. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

s22

1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest nauczycielom zgodnie z KartąNauczyciela.

2. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikom zgodnie z planem urlopów. Plan

urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby

wynikaj ące z konięcznoŚci zapewnienia toku pracy.

3. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. o tęrminie urlopu pracownika

zawiadamia się nie później niŻnamiesiąc przed dniem jego rczpoczęcia.

4. Pracownik moŹe rozpocząÓ urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na

karcie urlopowej.

5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy moŻe byĆ

udzielony poza planem urlopów.



6. Część urlopu nie wykorzystanego z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek

choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakuŹną urlopu macierzyńskiego,

odbyrvania ćwiczeń wojskowych a1bo przeszkolenia wojskowego trwającego do 3

miesięcy,_ pracodawca jest obowiązffily udzielió go w terminie pózniejszym.

7. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów naleŻy pracownikowi udzielić

najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

8. Pracownik ma prawo Żądania 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w

terminie ptzez niego wskazan)rm. Pracownik zgłaszażądane udzielenia urlopu najpóźrnej

w dniu rozpoczęcia urlopu.

9. Za czas urlopu pracownikowi i nauczycielowi przysfuguje wynagrodzenie, jakie by

otrzymał, gdyby w Ęłn czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia pracowników

uwzględnia się w średniej wysokości z okręsu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc

rozpoczęcia urlopu. Wynagrodzenle za godzitly ponadwymiarowe i zastępstwa doruŹne

dla nauczycieli ustalane jest na podstawie przeciętnej Iiczby godzinponadwymiarowych z

okresu przyjętego za podstawę obliczenia wynagrodzetia zaurlop oraz godzinowej stawki

wynagrodzenia przysługującej w miesiącu wykorzystania ulopu.

10. W okręsie wypowiedzenia umowy o pracę' pracownik jest obowiąZany wykorzystać

przysługujący mu urlop, jeŻeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

$23

1. Pracownikowi lub nauczycielowi, na jego pisemny wniosek w uzasadnionych sytuacjach

moŻe być udzielony urlop bezpłatny.

2. Pracownikowi lub nauczycielowi, za jego zgodąwytuŻonąna piśmie, możę byó udzielony

urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przezokres uzgodniony

między pracodawcami.

s24

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udzię|a się urlopu bezpłatnego

pracownikowi lub nauczycielowi :

l. w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

2. dla umożliwienia wykon1łvania mandatu radnego, posła lub senatora,

3. podejmującemu naukę w szkole lub formach pozaszkolnych, bęz skierowania

pracodawcy,



4. skierowanemu do pracy za gtanicąna okres tego skierowania'

5. na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie

konsularnymza gratńcą

6. Ita czas pełnienia z wyboru funkcji zwią"zkowej poza zal<ładem pracy' jeżeli z wyboru

wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika lub

nauczyciela.

7. Urlop wychowawczy udzielapracodawca w oparciu o przepisy art. 186 - 1867 kodeksu

pracy dla pracowników, oraz art. 67a - 67c karty nauczyciela otaz zgodńe z

tozpotządzeniem MG,PiPS w sprawie szczegółov,rych warunków udzielania urlopu

wychowawczego.

$2s

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany

zwolnić pracownika lub nauczyciela od pracy:

1. Z zachowałiem prawo do wynagrodzenia,

-2 dni - w nzie Ślubu pracownika 1ub urodzenia się jego dziecka albo zgonu

i pogrzebu maŁżonka (pracownika lub nauczyciela) lub jego dziecka, ojca, matki,

ojczyma lub macochy,

- I dzień-w razie ślubu dziecka (pracownika lub nauczyciela) albo zgonu i pogrzebu

siostry, brata, teściowej' teścia' babki, dziadka, atakŻe innej osoby pozostającej

na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opiekąpracownika lub nauczyciela.

- na cZaS niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej

w charakterze członkatej komisji,

- przeprowadzenia badań ptzevńdziarrych przepisami w sprawie obowią-zkolvych badan

lekarskich t szczepiefl' ochronnych przewidzianych przepisami o zvła|czaniu chorób

zakuźnych' o zwalczartiu gruŹlicy albo badań stanu zdrowia na określonych

stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenię badań w czasie wolnym

od pracy,

- oddania krwi albo przeprowadzęnia zlęconych przez stację krwiodawstwa

okresowych badan lekarskich,



2. Bez prawa do wynagrodzenta,

- ławnik w sądzie,

- wykonywania powszechnego obowią7ku obrony,

- stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu

terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, komisji pojednawczej, sądu pracy'

NajwyŻszej Izbie Kontroli w związku zprowadzon1.rn postępowaniem kontroln1łn'

_ uczestnictwa w posiedzeniach rady tadzorczej, jeŹeli pracownik lub nauczycieljest

członkiem tej rady.

s26

' 1. Pracownik lub nauczycielmoże być nvolniony od pracy naczas niezbędny do załatwiania

waznych spraw osobistych lub rodzinnych' k1óre wymagają załatvłierua w godzinach

pracy. Zwolnienia udziela pracodawca , gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego

zwolnienia.

Ż. Czas zwolnienia powinien byó odpracowany. Czas odpracowania nie jest pracą

w godzinach nadliczbołvych.

s27

l.Pracownik lub nauczycielwychołvujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat

przysługuje w ciągu roku zwolnięnie od pracy na dwa dntzzachowaniem prawa do

wynagrodzenia.

Ż.IeŻelt radzice lub opiekunowie dziecka sązatrudnieruzuprawnieniamoŻe korzystać jedno

z nich.

vI. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA

PRZECIWPOZAROWA

$28

Pracodawca' pracowllicy i nauczyciele zobowiązant są do ścisłego przesttzegania przepisów

izasadbezpieczenstwa i higieny pracy orazptzepisów o ochronie przeciwpożarowej.

10



$2e

Pracodawca j est obowiązarry :

1. Zapoznawai pracowników i nauczycieli z przepisami bezpieczeftstwa i higieny pracy

oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

2. Zapoznarue pracowników i nauczycieli podczas szkolenia wstępnego z ryzykiem

zawodowym występuj ącym na poszc zególnych stanowiskach pracy.

3. Prowadzió systematycznie szkolenia pracowników i nauczycieli w zakresie

bezpieczefrstwa i higieny pracy.

4. organizowaó pracę w sposób zapewrnającybezpieczne i higieniczne warunki pracy.

5. Kierować pracowników i nauczycieli na profilaktycznebadartia lekarskie.

6. Wydać pracownikom i nauczycielom, przed rozpoczęciem pracy, odzięŻ i obuwie

robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej wg załącznika nr 1 do

niniej szego re gulaminu.

7. Wskazać pracownikowi i nauczycielowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na

przechowywanie odzieĘ i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oruZ

przy dzie|onych mu narzędzi pracy.

$30

1. Wszyscy pracownicy i nauczyciele przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają

także szkoleniom okresowym.

Ż. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przecivłpoŻarowej pracownik lub nauczyciel

potwierdza własnoręcznym podpisem.

$ 31

1. Pracownikom i nauczycielom ptzydzielone są nieodpłatrlte odzież i obuwie tobocze otaz

środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i

szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy' na zasadach

określonychw załączrls'ku nr 4.

2. odzięŻi obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stanowiąwłasnośó

pracodawcy.

3. Pranie oraz wymianę ruzytej odzieŻy roboczej dokonuje pracodawca.
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4. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego

pracownikowi i nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pienięŻny w wysokości określonej

przez pracodawcę.

5. PrzełoŻony nie dopuszcza pracownika i nauczyciela do pracy bez środków ochrony

indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia roboczego, przewidziartego do stosowania na danym

stanowisku pracy.

6. Pracownikom i nauczycielom udostępnia się środki higieny osobistej znajdujące się

w toaletach dla personelu.

7. Pracownikowi i nauczycielowi przysługuje 1000 g herbaty rocznie uwzględniając okres

zatrudnienia i wymiar czasu pracy.

$32

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeftstwa i higieny pracy

i stwarzają bezpośrednie zagroŻenie dla zdtowia lub zycia pracownika lub nauczyciela

albo gdy wykonywanaprzęzniego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom'

ma prawo powstrzymać się od wykonywania ptacy, za'wiadarniając o tym niezwłocznie

ptzełoŻonego.

Ż. JeŻelt powstrzymanie się od wykonyrvania pracy nie usuwa zagtoŻenia' o którym mowa

w ust. 1, pracownik lub nauczyciel ma prawo oddalić się z miejsca zagroŻenia,

za:w iadarniaj ąc o tym niezwłocznie przełożone go.

3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia z miejscazagroŻenia,

w przypadkach o których mowa w ust. I i 2, ptacownik lub nauczyciel zachowuje prawo

do wynagrodzenta.

vII. ocHRoNA PRACY KOBIET I PRACowNIKow MŁODOCIAI\rYCH

$33

1.Wykaz prac wzbronionych kobietom , kobietom w cięy określa załącznlknt 1

2. W ykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym określa załącznik nt 2.
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$34

1. Kobiety w ciąŻy nie wolno zatrudniac w godzinach nadliczbo\Yych ani w porze nocnej.

2. Kobiety w cią4 nie wo1no bez jeJ zgody delegowaó poza stałe miejsce pracy.

3. Kobiety opiekujące się dzieckiem do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatruóntać, w godzinach

nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

$3s

1' Pracodawcajest obowiązarry przenieśó do innej pracy kobietę w cłęy:

- zatrudnionej przy pracach wzbronionych kobietom w cięy,
- W razieprzedłoŻeniazaświadczenia lekarskiego stwierdzĄącego przeciwwskazania

zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy,

$36

1' Kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy

wliczanych do czasu pracy. Kobieta karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do

dwóch przęrw w pracy po 45 minut kaŻda. Jeżeli czas pracy kobiety karmiącej nie

przelłacza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przetwa na karmienie.

2. Kobiecię zatrudtionej przez okręs krótszy niŻ 4 godziny dziennie ptzęrwana karmienie nie

przysługuje.

3. Przerwy na karmienie na wniosek kobiety mogąbyć udzielane Łącznie.

vilI. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

$37

Pracownikowi i nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do

wykonyłvanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także iloŚci i jakości

świadczonej pracy' w wysokości okreŚlonej w umowie o pracę.
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$38

W zakładzie sto suj e s ię przep i sy doty czące wy nagr adzaria

- w stosunku do nauczycielirozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu

obliczania wysokości staw{<i wynagrodzęnia zasadn iczego za j ednągodzinę

przeliczeniową wykazu stanowisk oraz dodatkolYych zadańi zajęÓ uprawniających do

dodatku fimkcyjnego, ogólnych warunków przyznawalia dodatku moĘwacyjnego' wykazu

trudnych i uciązliwych warunków pracy stanowiących podstawęprzyznania dodatku za

warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczariaokresów zatrudnienia i innych

okresów uprawniających do dodatku za wysfugę lat'

oraz regulaminu wynagradzantaiprzyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzotlychprzezGminę Polkowice .

- w stosunku do pracowników regulamin wynagradzartia.

$3e

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieliłącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym oraz

premią mot1rvacyjną wypłacane jest z góry w pierwszym dniu miesiąca. Ieżeli pierwszy

dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy' wynagrodzenie wypłacane jest

w dniu następnym.

2. Składniki wynagrodzetia, których wysokość moze być określona na podstawie już

wykonanych prac' (godziny ponadwymiarowe) wypłaca się miesięcznie z dołu

w ostatnich 5 dniach miesiąca.

3. Wynagrodzenię za miesiąc grudzień należne pracownikom i nauczycielom wypłacane jest

w ostatnich 10 dniach

4. Wynagrodzeyie dla pracowników wypłacane jest z dołu w ostatnich 5 dniach miesiąca.

5. Pracodawca na wniosek pracownika i nauczyciela jest obowiązany do udostępnienia mu

dokumentacji płacowej do wglądu oruz przekazania odcinka listy płac zawierającego

wszystkie składniki wynagrodzenia.
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$40

Wynagrodzenie pracownika i nauczyciela jest przekazywane na jego rachunek

oszczędnościowo - rozliczeniowy.

$41

Z vłynagr o dzenia za pr acę po odliczen iu zaliczlł na podatek do chodowy o d o sób

fizycztych i składęk na ubezpieczenie społeczne podlegająpotrąceniu :

1. Sumy egzekwowane na mocy tyfułów wykonawczychna zaspokojenie świadczeń

alimentacyjnych.

2. Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczychnapokrycie należności innych niz

świadczenia alimentacyjne'

4. Zaltczki pienięzne udzielane pracownikowi.

5. Kary pienięźne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy.

6. Inne nalezności, za zgodą pracownika i nauczyciela wyraŻoną na piśmie.

7. Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzęruazapracępo odliczeniu składek

na ubezpieczenie społeczne oruz zaliczki na podatek dochodowy w zgodnie z art. 87|

kodeksu pracy.

IX. WYROZNIENIA I NAGRODY

s42

I. Za przejawienie inicjatywy w pracy' uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów pracy

mogą byó przyznarte następuj ące wyróżnienia:

a) graĘrfik acj a pieniężna,

b) awansowanie na wyŻsze stanowisko.

2. DecyĄęo ptzyznaruiu wyróź:nienia dyrektor szkoły możę podaó do wiadomości wszystkim

pracownikom i nauczycielom.
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X. DYSCYPLINA PRACY

$43

opuszczenie całości lub części dnia pracy,bez uprzedniego zezwoletia ptzęZ pracodawcę,

u sprawi e dl iwiaj ą tylko w ażne pr zy czy ny, a w szcze gólno ści :

1. Wypadek lub choroba powoduj ąca tiezdolność do pracy' albo izolacją z powodu choroby

zakuźnej.

2. Wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania ptzęz pracownika lub

nauczyciela osobistej opieki.

3. okoliczności wymagające sprawowania osobisĘ opieki nad dzieckiem do lat ośmiu.

4. Nadzwyczajne wypadki uniemozliwiające terminowe przybycie do pracy.

5. Konieczność odpoczynku po nocnej podtóŻy służbowej w granicach do 8 godzin od

zakonczenia podrózy, jeŻeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiĘ odpoczynek

nocny.

$44

1. o niemożności stawienia się do pracy Z ptzyczyn z góry wiadomych pracownik lub

nauczyciel powinien uprzedzić swego przełożonego.

2. Pracownik lub nauczyciel jest obowiąany usprawiedliwić nieobecność w pracy.

3. W ruzie niestawienia się do pracy pracownik lub nauczyciel jest obowią7any zawiadomić

pracodawcę o przyczyruę nięobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym

dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym' osobiście' telefonicznie

przez inne osoby lub listem poleconym. W Rm przypadku za datę zawiadomienia uwaŻa

się datę stempla pocztowego.

4. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecnoŚć w pracy są

a) zaświadczęnie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie

zptzepisarti o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

b) decyzja właściwego inspektora sanitamego, wydana zgodnie z przepisami

o zwa|czaniu chorób zakaŹnych, w ruzie odosobnienia pracownika z przyczyn

wynikających z tych przepisów,

c) oŚwiadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających

koniecznoŚć sprawowaniaptzez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckięm
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do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia ilobka, przedszkola lub szkoły do

której dziecko uczęszcza,

imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowanę przez organ

właściwy, zaliterające adnotację potwierdzającą stawienie się na to wezwanie,

oświadczenie pracownika potwieńzĄące odbycie podróży sfużbowej w godzinach

nocnych, zakonczonej w takim czasie, Że do rozpoczęciapracy nie upłynęło 8 godzin,

w warunkach uniemożliwiaj ących odpoczynek nocny.

$4s

W stosunku do pracownika lub nauczyciela, klóry dopuszcza się nieprzestrzeganiaustalonego

porządku, regulaminu pracy' przepisów bezpieczeflstwa i higieny pracy oraz przepisów

przecivłpoŻarowych pracodawc a moŻe stosować :

1. Karę upomnienia.

2. Karęnagany.

$46

Za łieprzestrzeganie ptzez pracownika przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy lub

przepisów ptzeciv,rpoŻarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do

pracy w stanie nietrzeźwości lub spoż5łvania alkoholu w czasie pracy - moŻe być

zastosowana również kara pieniężna wpływy z kar pienięŻnych przezflaczone Są na poprawę

warunków bezpieczenstwa i higieny pracy.

$47

Kara pienięŻna za jedno ptzekoczenie, jak i za kaŻdy dzień nie usprawiedliwionei

nieobecności nie moze być, wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika lub

nalczycie|a, ałącznie kary pieniężne nię mogą ptzevryŻszaó dziesiątej części wynagrodzenia

przypaóĄącego pracownikowi lub nauczycielowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zgodnie

z $ 4I niniejszego regulaminu.

d)

e)
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$48

1. Kara nie może byó zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości

o naruszeniu obowiąku pracowniczego i po upĘwie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego

naruszenia.

Ż. Kara moze byó zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika lub nauczyciela.

$4e

1. Kary stosuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 i zawiadarria o tym pracownika lub

nauczyciela na piśmie. odpis pisma składa do akt osobowych.

2. JeŻeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik lub

nauczyciel moŻe w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

Nieodrzucenie sprzeciwtl w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne

z uwzględnięniem sprzeciwu.

3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa

się z akt osobowych pracownika lub nauczyciela.

4. Pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosęk reprezenĘącej pracownikainauczyciela

zakładowej organizacji związkowej,możeuznaćkałęzaniebyłąprzed upł1łvem tego

terminu.

xI. sZCZEGÓŁowE ZASADY I TRYB POSTĘPoWANIA w ZAKRESIE
PRZE STRZE GANIA oBowlĄ ZKa rRzjF,ŻwoŚcr

$s0

I. KaŻdy pracownik i nauczycielobowiąany jest do przestrzegania obowiąku trzeźwości.

2. obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych

pracowników i nauczycieli obowiązku trzeźwości ciązy na bezpośrednich ptzełoŻonych

tych pracowników lub nauczycieli.

3. Realizacja tego obowiązku polega na:

a) niedopuszczetiu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożycie

alkoholu albo jeżeli uzasadniająto inne okolicmości,

b) surowym reagowaniu na przypadki spożywania alkoholu w czasie pracy lub miejscu pracy'
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c) niezwłocznym z$aszaniu dyrektorowi szkoły lub osobię prowadzącej sprawy kadrowe

faktu podejrzenia spoĄcia przęZ pracownika lub nauczyciela alkoholu.

4. Kontroli trzeźwości dokonuje, za zgodą pracownika lub nauczyciela albo za

pośrednictwem policji, bezpośredni ptzeloŻony lub osoba prowadząca sprawy kadrowe

albo inna osoba upowaznionapfzez dyrektora szkoły do takiej kontroli.

5. Pracownik lub nauczyciel ma prawo zuŻądaĆ przeprowadzenia swojego stanu trzeźwości,

jeŻeli wymaga tego jego interes prawny.

$51

1 . osoba prowadząca kontrolę trzeźwości spotządza protokół.

2. Protokół przekazuje się osobie prowadzącej sprawy kadrowe, która przygotowuje decyzje

personalne.

$s2

W trakcie wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp pracownicy powinni być

zapoznani ze skutkami prawnymi naruszenia obowiąku trzeźwości.

ss3

1. Koszty badalr stanuttzeźwości ponosi pracodawca.

Ż. W przypadku, gdy stwierdzono u pracownika lub nauczyciela stan po uĄciu alkohoiu

obowiązek poniesienia kosztów badan i z nimi bezpośrednio związanymt ciąŻy na tym

pracowniku lub nauczycielu.

XII. PRZEPISY KoŃCowE

$s4

I. W razię nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach zastępuje go

wicedyrektor, a w przypadku nięobecności wicedyrektora pracownik .vqlznaczony przęz

dyrektora szkoły.

2. Kierownik komórki orgarizacyjnej lub wicedyrektor w razię nieobecności podległego

pracownika lub nauczyciela:

- Wznaczana ten okres innego pracownika lub nauczycięla albo rozdzięla czynności

nieobecnego pracownika lub nauczyciela pomiędzy innych pracowników lub nauczycieli

izgłaszaten fakt swemu przełoŻonemu, który podejmuje decyzję w tym zakresie.
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$ss

W sprawach nieuregulowanych niniejsąłn regulaminem maja zastosowanie przepisy kodeksu

pracy'kartynauczycielaorazrozporządzeńwłaściwychministrów.

$s6

Dyreklor Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach przyjmuje pracowników w sprawach

skarg wniosków i zuŻalęń.

$s7

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Regulamin moŻebyć przez pracodawcę zmieniony 1ub uzupełniony w trybie

przewidzianych prac przepisu prawa do jego wydania

Regulamin wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości

pracowników i nauczycieli.

Pracownik i nauczyctęl nowozatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z

regu1aminem ptzed rozpoczęctem pracy.

Załączntki:

1. wkuprac wzbronionych kobiętom, kobietom w ciĘy
2. wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym

3. instrukcja o ochronie przeciwpożarowej

4. tabela norm przydziału Środków ochrony indywidualnej

5. lvykaz prac dozwolonych pracownikom młodocianym na stanowisku kucharza

6. łvykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania

przygotowania zawodowego

7. tekst równego traktowania w zatrudnieniu.

DlREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr

im, lana

ngr Te

1.

2.

J.

4.

IWWE{ rAUCZYCtH.tTilt P0BIES0
Z^B3ĄD)%W#BŁ ? .

prry SŻK@IE Pt'ustnwołłe"l nr t
5g-101 polkowico

Polkowice, dnia 1 marca 2004 roku.
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$ZKOLA PODSTAWOWA Nr 1

im. J an ą' 1łYr- ży kau s kie g o
59-101 Polkowice, ul. Kmicica 23
,el.lfax 0761746-35-00, 746.35.01, 746.35.02

'D 0c0712s00 NtP 692-11-21-090

Wykaz prac wzbronionych kobietom i kobietom w ciąży

Zalącznik nr 1

I. Nie wolno zatrudniać kobiet prTy ptacach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych :

1. Prace związarrc z wysiłkiem fizycznym

a) ręczfię podnoszenie i przenoszęnie cięŻarów o masie przehaczającej

l}kgprzy pracy stałej

Ż0 kgprzy pracy dorywczej (do 4 ruzy na godzinę w czasie zmiarry roboczej).

b) tęczna obsfuga elementów ilrządzefi (pedałów, przycisków itp.),przy której

wymagane jest uŻycie siĘ przekraczającej

50 N przy pracy stałej

100 N przy pracy dorywczej (da 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

c) ręczne przenoszenie pod górę _ po pochylniach, schodach itp., których maksymalny

kąt nachylenia przekracza30o, a wysokość 5 metrów _ ciężarów o masie

ptzet<raczającej

8 kg przy pracy stałej

15 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zsniany roboczej).

d) przewoŻenie ciężarów o masie o masie przel<raczającej

50 kg przy przewoŻeniu na taczkachjednokołowych,

80 kg przy przewozeniu na wózkach 2,3 i 4 - kołowych

podane masy cięzarów obejmująrównież masę urządzenia transportowego i doĘczą

przewoŻenia po powieruchri równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie

przekłaczającym20ń.

III. Kobiet w ciąĘ i w okresie karmienia nie wolno zatrudniać przy z

1. pszystkich prapach, przy którychnajryzsze wartości obciąenia pracąftzyczną

mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy' przeI<raczają2900 kJ

na zmianę roboczą

2. Pracach wymienionych w punkcie 1 podpunkt a jeżeli występuje przeIłoczente lo

okreŚlonych w nich wartości.



J.

4.

5.

Pracach w pozycji wymuszonej.

Pracach w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w czasie złniany roboczej.

Pracach w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

- w warunkach, w których wskźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany

zgodnie z Polskąnormą jest większy od 1,5,

- w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia)' określany

zgodnie z Polskąnormą jest mniejszy od -1,5,

- prace w środowisku, w którym występująnagłe zmtarly temperatury powietrza

w zakresie przel<raczĄącym 15oC.

Pracach w hałasie i drganiach

- w środowisku, w którym poziom eksplozji na hałas, w odniesieniu do 8-godzinnego dnia

pracy mierzony zgodnie z Polskimi normami przekaczawartość 65 dB,

- kaŻdapracaw warunkachnarazenia na drgania o ogólnyn oddziaływaniu na organizm

człowieka.

Pracach przy obsłudze monitorów ekranowych _ powyżej 4 godzin na dobę.

Pracach na wysokościach poza stałymi galeriami i innymi stałymi podwyższeniami,

posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem , oTazwchodzenie i schodzenie

po drabinach.

PracachgroŻącychciężkimiurazarriftzycznymiipsychicznymi

- w wymuszonym rytmie pracy,

- stwarzaj ące ryzyko ciężkiego Llrazu ftzycznego lub psychic znego, np. gaszenie

poŻarów, usuwanie skutków awarii.
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Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym

Załączniknr 2

I. Prace wzbronione, zwięane z nadmiernym wysiłkiemftzycznym i transportem

ctęŻańw oraz wymuszoną pozy Ą ą clała.

1. Wzbronione sąpracę polegające vryŁącznie na podnoszeniu' przenoszeniu

iprzewoŻeniu ciężarów i prace wymagające powtarzania dużej Iiczby

jednorodnych ruchów. Czynności te mogąbyć wykonywane tylko w zakresie

niezbędnym do nauki zawodu, jeŻeli czas ich wykon1rvania nie ptzehłacza Il3

czasu pracy młodocianego.

2. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianychprzy ręcznym dŹwiganiu i przenoszeniu

na odległośó powyżej 25 m. cięŻarów o masie przekracza1ącej :

dziewczęta
_ do ukończenialó roku Życia 10 kg 1przy obciązeniu przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie

zmiany roboczej)
- od 16 do ukończenia 18 roku zycia 20kg (przy obciąeniu przeciętnie do 4 x na godzinę

w czasie zmiany roboczej)

chłopcy
- do ukończeniall roku zycia 15 kg 1przy obciążeniu przeciębrie do 4 x na godzinę w czasię

nniany roboczej)

- od 16 do ukończenia 18 roku zycia 25 kg (przy obciĘeniu przeciętnie do 4 x na godzinę
w czasie zmiany roboczej)

po powtarzalnym obciążeniu

dziewczęta
- do ukończenia16 roku życia 5 kg (przy obciązeniu przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie

zniany roboczej)
- od 16 do ukończenia 18 roku życia 8 kg (przy obciąeniu przeciętnie do 4 x na godzinę

w czasie zmtaty roboczej)

chłopcy
- do ukończenial6 roku życia 8 kg (przy obciążeniu przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie

zrniany roboczej)
- od 16 do ukończenia 18 roku Źycia 12 kg (przy obciążeniu przeciętnie do 4 x na godzinę

w czasie zmiany roboczej)

3.Wzbronione jest zatrudtianie młodocianychprzy ręcznym przenoszeniu pod górę,

po pochylniach i schodach, których wysokość przelłacza 5 m., a kąt nachylenia

30[o], ctęŻarów o masie przek'raczającĄ'.



II.

m.

dziewczęta
- do ukończenia16 roku życia 5 kg (przy obciązeniu przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie

zmiany roboczej)
- od 1 6 do ukończenia 1 8 roku życia 10 kg (przy obc.iąŻeniu przeciętnie do 4 x na godzinę

w czasie zmiany roboczej)
chłopcy
- do ukończęnial6 roku życia 8 kg (przy obciązeniu przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie

nrłiany roboczej)
- od 16 do ukończenia 18 roku życia 15 kg (przy obciąeniu przeciętnie do 4 x na godzinę

w czasie zmiany roboczej)

po powtarzaln1łn obciąŻeniu

dziewczęta
- do ukończenial6 roku życia 3 kg (przy obciąŻeniu przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie

mriany roboczej)
- od 16 do ukończenia 18 roku życia 5 kg (przy obciążeniu przeciętnie do 4 x na godzinę

w czasre zmiany roboczej)

chtropcy
- do ukończenia16 roku życia 5 kg (przy obciązeniu przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie

nriuty roboczej)
- od 16 do ukończenia 18 roku życia 8 kg @rzy obciąŻeniu przeciętnie do 4 x na godzinę

w czasie zmiany roboczej)

4. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy ptacach wymagających stale

wymuszonej pozycji ciała np. pochylonej w przysiadzie, na kolanach arazprzy pracy

wymagaj ącej powtarzania dużej liczby j ednorodnych ruchów.

Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w pomieszczeniach, gdzie temperatura

przekr acza 3 0 [o ] C, a wil gotno ś ć powi etrza ptzek acza 6 5 
oń.

Wzbronione jest zatrudniania młodocianych w środowisku o duzych wahaniach

parametró\il makroklimatu - nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie 150C,

przy braku możliwości stosowania 15-20 minutowej adaptacji w pomieszczeniach

o temperaturze pośredniej.

Wzbronione jest zatrudnianie młodocianychprzy czynnościach lub w

pomieszczeniach, w których parametry oświetlenia nie odpowiadaj ą wymaganiom

okreŚlonym ptzez polskie nolmy.

Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na hałas gdzie

poziom dźwięku A ustalonego i nie ustalonego mierzony zgodnie z polskimi normami,

przehłacza 80dB dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas.

Wzbronione j est zatrudnianie młodociany ch przy pracach na wysokościach

powyŹej 3 m.

IV.

V.

W.
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1.

2.
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ALARMOWANIE
1. KaŻdy, kto zauważy pożar w obiekcie,

dyrektora szkoly panią Teresę olszewską
lub w razie takiei konieczności
osoby znajduiące się w najbliższym 5ąs
kierownictwa zakładu

Zachować spokói inie dopuścić do paniki'
Po uzyskaniu telefonicznego połączenla ze

a) gdzie się pali- dokładny adres, nazwę
b} co się pali - np. klasa, biuro,
c) czy istnieje zagrożenie Życialudz-,
d) numer telefonu, z którego się mówi i

Uwaqa! odłożyć sfuchawkę dopiero po
chwilę przy telefonie na ewentualne

Aparat znajduie się na dyżurce szkolnej, w
W przypadku potrzeby wzywać pogotowia

Równocześnie z alarmowaniem straŻy
gaśniczei za pomocą podręcznego sprzętu
Do czasu przybycia straży pożarnej
naj bardziei energiczny i opanowany pracoYvn
KaŻda osoba przystępująca do akcji

w pierwszej kolejności przeprowadzić r
wyłączyć dopĘw prądu elektrycznego do

bedacvch pod napieciem.

iproszkowe.
usunąć z zasięgu ognia wszystkie mater
itp.'
nie otwierać bezwyraźnĄ potrzeby drzwi i
dopływ tlenu sprzyia rozwoiowi ognia,
szybkie i prawidłowe uruchomienie
w zarodku.

ZABEZPIECZE N I E POG O RZE LIS KA
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za:

IA POZARU

zaalarmować:

zawiadamiaią osoby odpotlviedzialne z

naleŻy wyraźnie podac:
i, piętro,

itp.'

że zgłoszenie zostało przyięte. odczekać

i gabinetach wicedyrektorów.
alarmowvch, znaiduiacvch sie

do akcji ratowniczo -
się w pobliżu.

dyrektor szkĄl, zastępca dyrektora lub
od pracy i porze nocnej stróż nocny

winna wiedz-eć,Że'.
życia|udz-,

pożarem,

cenne urządzenia, ważne dokumenty

w których powstał pożar, ponieważ

umożliwia ugaszenie pożaru

pogorzelowego w celu uniknięcia pożaru wtórnego

a)
b)
c)

d)

e)

0

ilr.

tv.

a) zabezpieczenie miejsca pożaru,
lub nieszczęśliwego wypadku'

b) przysĘpienie do uporządkowania
powołanei do stwierdzenia przyczyny

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ( Dz
Polkowice dnia 17 .O2.24O4r.

105 z dnia 24.08.1991r. z poŻnlejszymi zmianami

WYKAZ ADRESoW l NUMERY TELEFoNoW KlERoWNlcTWA ZAKŁADU l osoB oDPoWIEDZIALNYoH,
KToRYCH WEZWAN|E W NAGŁYCH PRZYPADKACH oDBYWA slĘ

W P|ERWSZEJ KoLEJNoŚcl

Stanowisko lmię i nanvisko Adres zamieszkania Nrrmery telelonórv
sirźborłl pnĄi/atnY

Drrektor Tcresa Olszev'ska Polkowice
Ul. Dąbrowskiego 104/6

746-35-00
746-35-01
wew.32

7Ż4*96_71

Z-ca dyreklora Barbara Bartoszek Polkovice Dotne
ul. Narcyzowa 2

746 -35 -OO
746-35-01
wew.45

0695 583 573

Z-cadveklora L.ud*'ika Mnich Polliowice
u1. Hubala 4Al3

716 -35 -At
746-35-01
wew.38

843-t2-95

Kierorłnik
Gospodarcą,

Teresa Prus Polkowice
ui. Piotra Skargi 86

716-35-AA
746-35-01
rłerł'. 33

847-42-12
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Tabela norm przYdzialu środków ochrony indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia
roboczego dla pracownikÓw Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach

L.p Stanowisko pracy Zakres wyposażenia
R - odzież i obuwie ochronne
O - ochrony indYwidualnej

Przewidywalny okres
używalności w miesiącach
w okresach zimowych ( o. z. )

do zużvcia ł d. z. I

1 Bibliotekaz - nauczvciel R - fańuch z tkanin syntetycznych d.z.(min36)
2. Kierownik qospodarczy R - fańuch svntetvczny 241d. z.

3. Konserwator maszyn
urządzeńlspawacz

R - ubranie drelichowe
R - beret
R _ trzewiki skórzane/gumowe'
R - tzewiki pzemysłowe skózane
o - rękawice ochronne drelichowe
o - wkładki przeciw hałasowe
O - okulary sPawalnicze
o - fańucń spawalniczy skózany1
o - pzyłbica
O - rekawice sPawalnicze

2 szt.l1$ld. z.
d. z.

181d. z.
481d. z.

d. z.
d. z.
d. z.
d. z.
d. z.
d. z.

4. Nauczyciel wychowania
fizycznego

R - dres
R - podkoszulka
R - spodenki
R - óbuwie sportowe
o _ kuńka ocieplana'

241d. z
12d. z
lVd. z

d. z.
4 o.2.

5. Nauczyciel oddziafu
orzedszkolneoo

R - fańuch syntetyczny min 36/d. z.

6. Spzątaczka R - fańuch kretonowy
R - fańuch syntetyczny
R - chustka na głowę
R - trzewiki profilaktyczne tekstylne
O - kalosze gumowe + skarpety
O - rekawice qumowe

241d. z.
241d. z.
36/d. z.
121d. z.

według potrzeb/d' z.
wedłuo ootrzebld. z.

7. Stróż nocny o _ kuńka pzeciwdeszczowa
oodoumowana

dyŻurnald. z'

8. WoŹna R _ fańuch kretonowy
R - fańuch syntetyczny
R - chustka na głowę
R - obuwie profilaktyczne tekstylne
o - kamizelka ciepłochronna
o - buty skórzano - gumowe
O - kalosze gumowe + skarpety
o - kuńka ciepłochronna
o - rękawice gumowe
o - rękawice drelichowe ochronne
o - kuńka przeciwdeszczowa

oodoumowana

241d. z.
241d. z.
361d. z.
121d. z.

3 o. z.ld. z.
3 o. z.łd' z.

według potzeb/min 36ld. z
dyŻurnald' z..

wg potzeb/d. z.
d. z.

dyŻurna/d. z.

Pracownicy świetlicy
9. Kierownik świetlicy o - fańuch biały dvŻurnvld. z.

10. Nauczvciel świetlicy o - fańuch kolorowv svntetvczny min 36/d. z.

11 Szef kuchni
Kucharka
Uczeń nauki zawodu

R - czepek biaĘ
R - fańuch biały, spodnie
R - fańuch przedni tkaninowy
o - półbuty lub sandały na spodach

pzeciwślizgowych
O - rekawice qumowe

d.z
2 szt.l18ld. z.
2 szt.I24łd. z'

d. z.

wedłuo oatrzebld. z.



1. 2. 3. 4-

12. Pomoc kuchenna R - fańuch biaĘ + spodnie
R _ fańuch przedni tkaninowy
R - czepek biały
o - fańuch przedni wodoodporny
o - półbuty lub sandały na spodach

pzeciwślizgowych
O - kalosze gumowe + skarpety
O - rekawice gumowe

2 szt.l'|8 ld. z.
2sń.ł18ld. z.

d. z.
d" z.
d. z.

d. z.
d. z.

13. Sprzątaczka R _ fańuch biały
R _ fańuch syntetyczny kolorowy
R - czepek biały
o - półbuty lub sandały na spodach

pzeciwpoślizgowych
O - rekawice qumowe

121d. z.
121d. z.

d. z.
d. z.
d. z.
d. z.

14 lntendent R - fańuch syntetyczny
o - fańuch biaĘ
o - półbuty na spodach

orzeciwpoślizqowych

181d. z.
dyŻurnyId. z.

241d. z.

-2-

objaśnienia:

' - dla konsenłatora, ktÓry wykonuje prace spawalnicze Wg potrzeb,

2 _ dla nauczycieli prowadzących dyscypliny spońów zimowych'
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Wykaz prac dozwolonych pracownikom młodocianym na
stanowisku kucharz

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Polkowicach
Podstawa prcwa Art. 201 $ 3 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy

( Dz. U. z I998r. t'{r 2l poz. 91 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 grudnia 1990r. ( Dz. U. z 1990r. Nr 85 poz. 500 z późn. zm.)

I. Prace miązanez nadmiernym wysiłkiem firycznym i transportem
ciężarów oraz wymuszoną poTy cią ciała.

1-. przewoŻenie cięŻarow nawozkach 2-kołovłych poruszanych ręcznie :

dozrryolone jest młodocianym ct*opcom po ukończeniu 16 rokv Ęc\aprzewożerue
na odleglośŁ ao too m po powierzchrugładkiej ładunków o masie do 80 kg, jeŻeli

pochylenie rue przekłaezaTYr, a po powierzchń nierownej - ciężarów do 50 kg,
j eżeLt pochylenie p owierzchni nte pr zekł acza loń .

2. puewoŻenie cięŻarów na wózkach 3- lub 4-kołowych poruszanych ręcznie
bozrryolone jest rr*odocianym po ukończeniu 1ó roku iryaaprzevłażerue na odleglość

do 150 mładunków o masie '. dziewczęta do 50 Ęotaz chłopcy do 80 kg, jezeli

pochylenie powierzchni nte przekraęza 20ń.

II. Prace w hałasie
Dozwolone 1est zatrudnianie rr*odocianych w czasie nauki zawodu w środowisku pracy,

w ktorym wartości parametrów hałasu przeŁ'raczająwartości dopuszczalne ( 80 dB (A)

dla 8-godzinnej ekspozycjinahałas)i(75 dB (A) dLa8-godzinnej ekspozycji na hałas )
i nie ńa mozliwościichzmntejszetńa środkami techntcznymii argaruzacyjnymi, pod

warunkiem stosowania ochronnikow słuchu zmntejszających wartośó równowaznego
poziomu dźwięku A (75dB) dochodzącego do uszu do wartości dopuszcza7nych.

III. Prace na wysokoŚci
Dozwolone jest zatrvdnianie młodocianych w wieku povłyżej 17 |at przy pracachna
wysokości do l0 m, w wymiarze do Ż godzin dziennle, pod warunkiem pełnego

zab ezpieczenia pr zed upadkiem i wyłączerua zagr ożeh przy pr acach na wysokości
powyżej 3 mtj. grożącychupadkiem ( prace nlvięane z przym1sowąpazycjąciała).

IV. Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w wieku t6lat w zakresie
potrzebnym dł przygotowania zawodowego :

1. W zawo dzie kucharza - przy wykrawaniu elementów na mięsa drobne, rozbiorze

vrupełruającym i obróbce elementów
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szKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

im. Ją.ną' Wyżykow skiego
59-101 Polkowice, ul. Kmicica 23
rel.rfax 076,746-35'00, 746-35-01, 746-35-02
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załączruknr 6

\Nykaz sta n owisk p racy d ozwo lo nych p racown i ko m

młodocianym W celu odbywanaa przygotowania zawodowego
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Polkowicach

Stanowisk a pr acy, na ktÓrych donvolone j e st zatrudrnante pracowników
młodocianych w celu odbywantaprzygotowania zawodowego :

I. Kucharz.
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ZaŁączrnknr 7

Równe traktowanie w zatrudnieniu

1. Pracownicy powirrni byó równo traktowani w zakresie nawiązaniairozwiązanta stosunku

ptacy) warunków zatrudnienia, awansowariaoraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia

kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu napłei, wiek, niepełnosprawnoŚó,

rasę, religię, narodowośó, przekonania polityczne, przytlależność zwią7kową pochodzenie

etniczne, wyznanie, orientację seksualną atakżebezwzg\ędu na zatrudnienie na czas

określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób,

bezpośrednio lub pośrednio, Zptzyczyn określonych w punkcie 1

3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy' gdy pracownik z jednej lub z ki1ku

przyczyn określonych w punkcie 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej

sy.tuacji mniej korzystnie niz inni pracownicy

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego dziaŁania występujądysproporcje

w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznejliczby

pracowników naleŻących do grupy wyróżnionej zewzględu na jednąlub kilka przyczyn

określonych w punkcie I, jeżel'i dysproporcje tę nie mogąbyć uzasadnione innymi

obiektywnymi powodami.

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu punktu 2 jest takŻe:

1) dziaŁanie polegające nazachęcatiu innej osoby do naruszaniazasady równego

traktowani a w zatrudnieniu,

2) zachowante, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie

lub upokorzenie pracownika (molestowanie).

6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest takŻekaŻde nieakceptowane zachowanie

o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub

skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika;

na zachowanie to mogą się składaó ftzyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy

(molestowanie seksualne).

7. Zanaruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, zzasttzeŻeniem punktu 2-4,

uwaŻa się różnicowanie przęz pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku

przyczynokreślonych w punkcie 1, którego skutkiem jest w szczególności:

1) odmowa nawiązaria|ub rozwiązanie stosunku pracy'



2) niekorzystne uksżahowanie wynagrodzenia zapracę lub innych warunków

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń

związarrychzprac%

3) pominięcie przy typowaniu do udziafu w szkolęniach podnoszącychkwalifikacje

zawodowe - chyba Że pracodawca udowodni' że kierował się obiektywn1łni

powodami.

8. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszajądziałania polegające na:

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w punkcie 1,

jeŻeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj ptacy, warunki jej wykonywania lub

wymagania zawodowe stawiane pracownikom,

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu

pracy' jeŻelijest to uzasadnione ptzyczynami niedotyczącyml pracowników,

3) stosowaniu środków, które róznicują s1.fuację prawną pracownika ze względu

na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawnośó pracownika,

4) ustalaniu warunków zatrudnianiai zwalniania pracowników, zasadwynagradzaria

i awansowantaoraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji

zawodowych - z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.

9. Nię stanowiąnaruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania

podejmowane przez okreŚlony czas, zmietzające do wyrównywania szans wszystkich lub

znacznej Ilczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w

punkcie I, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierównoŚci,

w zakresie określonym w tym przepisie.

10.Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia

zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeŻeliw związkuztodzajem i charakterem

działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, atakŻe

orgarizacji' których celdziałania pozostaje w bezpośrednim zwią.zku z religiąlub

wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione

i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

11. Pracownicy mająprawo do jednakowego wynagrodzeniaza jednakowąpracę Iub zapracę

o jednakowej wartoŚci.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcje t 1, obejmuje wszystkie składniki

wynagrodzelia,bez względu na ich nazwę i charaktęr, atakŻe inne świadczeniazwtązane

zprac%przyzfia\\Iane pracownikom w formie pienięznej lub w innej formie niz pienięzna.

13. Pracami o jednakowej wartości sąprace, których wykonywanie wymaga od pracowników



porównywalnych kwalifikacj i zawodowych, potwierdzonych dokumentami

przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktykąi doświadczeniem zawodowym,

a takŻe porównywalnej odpowiedzialnoŚci i wysiłku.

14. osoba' wobęc której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,

ma prawo do odszkodowania w wysokości nie nlzszej niż minimalne wynagrodzenie

zaptacę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

15. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady

równego traktowania w zatrudnieniu nie moze stanowić przyczyny uzasadniającej

wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozłviązarie

bez wypowiedzenia.
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