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REGULAMIN  PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

W SANDOMIERZU 

 
Podstawa prawna:  
 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t. j. Dz. U. 2016.1666); 

2) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (t. j. Dz. U. 2015.1881); 

3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t j. Dz. U. 2017.1189); 

4) Ustawa z dnia   7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2016.1943); 

5) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 

poz. 1458) 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017.59); 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie spo-

sobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 

pracy (t. j. Dz. U. 2014.1632); 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze sto-

sunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t. j. Dz. U. 2017. 

984 ); 

9) Rozporządzeniu MZ i OS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekar-

skich pracowników (Dz. U 2016. Poz. 2067); 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U.2003.6.69). 

 

Rozdział I          Postanowienia wstępne 

Art.1. 

Regulamin pracy wprowadzony na podstawie art. 104 § 1 K. P. przez pracodawcę  w uzgodnieniu 

z  zakładowymi organizacjami związkowymi zwany dalej regulaminem, obowiązuje w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. 

Art.2. 

Regulamin pracy jest aktem normatywnym ustalającym wewnętrzną organizację i porządek                  

w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracow-

ników w Szkole Podstawowej  Nr 2  w Sandomierzu. 

Art.3. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

1/  pracodawcy – rozumie się przez to Szkołę Podstawową Nr 2 w Sandomierzu 

2/  o ile mowa jest o szkole dotyczy to Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Sandomierzu 

3/  dyrektorze szkoły  - należy przez to rozumieć osobę , której powierzono obowiązki  

             dokonywania czynności w sprawach  z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy 

4/  pracownikach – rozumie się przez to nauczycieli, pracowników administracji i  

                obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. 

5/  zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału  
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             Związku Nauczycielstwa Polskiego 

            6/ przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy i Karty                

               Nauczyciela oraz przepisy wydane na ich podstawie. 

Art.4. 

Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej  

Nr 2 w Sandomierzu bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko. 

Art.5. 

Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika, w tym również nowo przyjętego do 

pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, z treścią tego regulaminu.  

Art.6. 

Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w niniejszym regu-  

laminie. 

 

Rozdział II    Porządek pracy 

Art.7. 

Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczęcia pracy 

znajdować się na stanowisku w gotowości do pracy. Każdorazowe późniejsze rozpoczęcie, 

względnie wcześniejsze zakończenie pracy, wymaga uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem  

szkoły. 

Art.8. 

Pracownik obowiązany jest znajdować się na stanowisku pracy, samowolne opuszczenie stanowi-

ska w czasie pracy jest zabronione. 

Art.9. 

Pracownik administracji i obsługi  potwierdza fakt przybycia do pracy poprzez złożenie podpisu 

na liście obecności, nauczyciel przez złożenie podpisu w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku in-

nych zajęć. 

Art.10.  

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy i udzielanie pracownikom zwolnień od pracy dokony-

wane jest na zasadach określonych w rozporządzeniu MP i PS z dnia 15.05.1996 r. w sprawie 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t. j. Dz. 

U. 2014.1632);  . 

Art.11.  

Czas pracy powinien być wykorzystywany wyłącznie na świadczenie pracy. 

Art.12. 

Pozostawanie pracownika po zakończeniu pracy na terenie zakładu pracy może mieć miejsce je-

dynie za zgodą pracodawcy. 

 
Rozdział III    Czas pracy 

Art.13.  

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie 

pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 

Art.14.  

Rozkład czasu pracy nauczycieli jest uregulowany szczegółowo w obowiązującym planie zajęć. 

Art.15.  

1. Rozkład czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami: 
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 1)  Sekretarz szkoły – od godz. 7:30 – do 15:30 codziennie   (pięć dni w tygodniu) 

 2)  Intendent - od godz. 7:30 – do 15:30 codziennie    (pięć dni w tygodniu) 

 3)  Kucharz, pomoc kuchenna - od godz. 7:00 – do 15:00 codziennie (pięć dni w tygodniu) 

 4)  Sprzątaczki - od godz. 9:00 – do 17:00 codziennie (pięć dni w tygodniu) 

 5)  Woźna - od godz. 6:30 – do 14:30 codziennie (pięć dni w tygodniu) 

 6)  Konserwator – 6:30 – 14:30 codziennie   (pięć dni w tygodniu) 

 2. Pracowników obowiązuje następujący czas pracy : 

     1)  pracownicy administracyjni i obsługowi szkoły - 40 godz. tygodniowo; 

     2)  pracownicy pedagogiczni – uregulowanie w odrębnych przepisach; 

 3. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy oraz wprowadzanie    

zmian ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi                  

i zamieszcza  w przydziale czynności pracownika. 

 4.  Pracownik nie może przebywać w szkole dłużej niż 30 min po zakończeniu pracy, chyba że    

zostało to uzgodnione z pracodawcą oddzielnie. 

 5.  Praca w godzinach od 22.00 - 6.00 jest w myśl regulaminu pracą w porze nocnej.  

     Za pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek w wysokości i na zasadach określonych                      

w odrębnych przepisach. 

 6. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalona zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy                   

i przepisami ustawy Karta Nauczyciela stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 

 7. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

Art.16 

Pracownicy, których dobowy wymiar pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mają prawo do 15              

minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy. Czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy 

śniadaniowej ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikami. 

 

Rozdział IV   Obowiązki pracodawcy 

Art. 17.  

Pracodawca obowiązany jest: 

1. Zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wyko-

nywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 

2. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osią-

ganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajno-

ści  i należytej jakości pracy. 

 3. Zapewnić przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, bezpieczne i higieniczne warunki pracy 

oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

 4. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. 

 5. Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 6. Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie warunki sprzyjające przystosowaniu się do 

należytego wykonywania pracy. 

 7. Zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne i kulturalne potrzeby pracowników, zgod-

nie  z regulaminem ZFŚS. 
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 8. Wyposażyć pracowników, zgodnie z odnośnymi przepisami w narzędzia i materiały, a także 

odzież i obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej, zgodnie z załącznikiem Nr 1do 

niniejszego regulaminu. 

 9. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. 

10. Wpływać na kształtowanie w zakładzie zasad współżycia społecznego. 

11. Prowadzić prawidłowo dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta   

osobowe pracowników. 

12. Wydać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej na piśmie 

przez pracownika - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, 

zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 15.05 1996 r. 

 

Rozdział V  Obowiązki pracownika 

Art. 18.  

Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie, przestrzegać dyscyplinę pracy oraz sto-

sować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. 

Pracownik jest obowiązany : 

1. Przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny; 

2. Przestrzegać ustalonego w szkole regulaminu pracy; 

3. Dokładnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych; 

4. Dążyć do uzyskiwania w pracy najlepszych wyników i przejawiać w tym celu inicjatywę; 

5. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe; 

6. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie szkoły i używać je zgodnie z przeznaczeniem; 

7. Wykonywać badania lekarskie: 

1) wstępne - podlegają im osoby przyjmowane do pracy; 

2) okresowe - podlegają im wszyscy pracownicy; 

3) kontrolne - podlegają im pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż  

    30 dni spowodowanej chorobą, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na  

    dotychczasowym stanowisku; 

4) innym badaniom określonym w rozporządzeniu MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

     przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz. U 2016. Poz. 2067); 

8. Przestrzegać tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej; 

9. Przejawiać koleżeński stosunek do kolegów i podwładnych; 

10. Rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły, zgodnie z art.6 ustawy - Karta Nauczyciela. 

                                               

Rozdział VI        Nagradzanie pracowników                                                                  

Art. 19. 

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy  

w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania 

zadań szkoły, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. 

Art. 20.  

Podstawą przyznania nagród, wyróżnień i awansów dla pracowników jest wniosek przełożonego 

uwzględniający: 

1) osobisty udział pracownika w osiągnięciach szkoły; 

2) nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków; 

3) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

4) udział w pracach na rzecz szkoły; 
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5) osiąganie wysokich wyników pracy w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuń-    

czej szkoły - dotyczy tylko nauczycieli i pracowników pedagogicznych; 

Art. 21. 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracow-

nika Zakładowej Organizacji Związkowej. W przypadku nagród dla pracowników pedagogicz-

nych wnioski dodatkowo opiniuje Rada Pedagogiczna. 

Art. 22. 

Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pra-

cownika. 

 

Rozdział VII      Odpowiedzialność porządkowa pracownika 

Art. 23. 

1. Za naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się: 

1) złe i niedbałe wykonanie pracy; 

2) nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawie-

dliwienia; 

3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym; 

4) spożywanie alkoholu w czasie pracy; 

5) zakłócenie porządku i spokoju w czasie pracy;  

6) niewykonywanie poleceń przełożonych; 

7) niewłaściwy, obrażający lub lekceważący stosunek do przełożonych, współpracowników; 

8) wyrządzenie pracodawcy szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obo-

wiązków pracowniczych ze swej winy;                                                                

2. W razie stwierdzenia, że pracownik przybył do pracy w stanie wskazującym na spożycie alko-

holu lub, że spożywał alkohol w szkole, przełożony pracownika powinien nie dopuścić go do 

pracy. 

3. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik w przypadkach określonych w ust. 1 powinien 

podjąć stosowne działania w celu udokumentowania spożywania alkoholu poprzez przeprowa-

dzenie badania na zawartość alkoholu we krwi. 

 

Rozdział VIII     Postępowanie w przypadkach przekroczenia postanowień regulaminu                                                              

Art. 24. 

 1.Wobec pracowników, którzy dopuszczają się naruszenia przepisów określonych niniejszym    

Regulaminem, pracodawca będzie stosował następujące kary. 

1) karę upomnienia  

2) karę nagany  

3) karę pieniężną  

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, 

opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub 

spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może stosować karę pieniężną. 

1) Kara pieniężna za jedno przekroczenie jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, 

nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączne kary pieniężne 

nie mogą przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do               

wypłaty po dokonaniu potrąceń w myśl art.87 § 1 pkt.1-3 Kodeksu Pracy; 
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2) Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne. 

3. Kary, o których mowa w pkt.1 mogą być zastosowane tylko po uprzednim wysłuchaniu  

    pracownika. 

4.Zastosowanie kary pracodawca podejmuje po zasięgnięciu opinii Zakładowej Organizacji 

Związkowej reprezentującej pracownika, a o zastosowanej karze zawiadamia pracownika na 

piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się przez 

pracownika tego naruszenia, oraz informując pracownika o trybie zgłoszenia sprzeciwu i ter-

minie jego wniesienia. 

5. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 

6. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 

Nauczyciela lub obowiązkom o których mowa w art. 6 ustawy - Karta Nauczyciela i odpowie-

dzialności przeciwko porządkowi pracy w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy. 

 

Rozdział IX    Urlopy:  wypoczynkowe, bezpłatne i inne 

Art. 25.  

§ 1. Urlopy wypoczynkowe dla pracowników administracyjno- obsługowych udzielane są na      

zasadach w kodeksie pracy zgodnie z planem urlopów. 

§ 2.Plan urlopów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z zakładowymi organizacjami           

związkowymi. 

§ 3. Urlopy wypoczynkowe pracownikom pedagogicznym przysługują zgodnie z art.64 Karty     

       Nauczyciela w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. 

§ 4. Pracownikom administracyjno - obsługowym przysługuje: 

1) prawo do pierwszego w pełnym wymiarze urlopu po przepracowaniu całego roku; 

2) wymiar urlopu wynosi: 

     20 dni roboczych - do 10 lata pracy; 

     26 dni roboczych - 10  i więcej lat pracy;                                  

§ 5. Ma pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego: 

1) okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia                    

pracownicze; 

2) przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć                   

dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn; 

§ 6. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego dla nauczycieli określa art. 68 - Karty Nauczyciela.                                                  

§ 7. Czas pracy powinien być wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych              

i innych niezwiązanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. 

§ 8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeśli obowiązek taki wynika                   

z Kodeksu Pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu albo z innych przepisów prawa. 

§ 9. Pracownikowi przysługuje zwolnienie do pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia                   

w razie: 

1. ślubu pracownika - 2 dni; 

2. rodzenia się dziecka - 2 dni; 

3. ślubu dziecka - 1 dzień; 

4. zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy - 2 dni; 

5. zgonu i pogrzebu siostry, brata, teścia, teściowej, babki, dziadka, a także innej osoby pozo-

stającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką -1 dzień; 
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§ 10. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje                     

w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

§ 11. Za czas zwolnienia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu Pracy. 

 

Rozdział X          Usprawiedliwianie nieobecności w pracy 

Art. 26  

§ 1.Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okolicz-

ności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do 

pracy  i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane 

przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. 

§ 2.Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobec-

ności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewi-

dzenia.  

§ 3.W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pra-

codawcę o przyczynie swej nieobecności i okresie jej trwania, nie później niż w drugim dniu 

nieobecności w pracy osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pomocą innego 

środka łączności, albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy 

datę stempla pocztowego. 

§ 4.Niedotrzymanie terminu przewidzianego w § 3 uważa się za usprawiedliwione, jeżeli                     

pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieo-

becności. 

§ 5. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 

1) zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu     

o czasowej niezdolności do pracy; 

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydana zgodnie z przepisami o zwal-

czaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi 

przepisami; 

3) oświadczenie pracownika w razie sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdro-

wym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub 

szkoły, do której dziecko uczęszcza; 

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się przed właściwym organem, zawie-   

rające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie; 

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, 

zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8  godzin, w warunkach 

uniemożliwiających odpoczynek nocny. 

 

Rozdział XI   Kontrola dyscypliny pracy 

Art. 27 

§ 1. Dowodem obecności w pracy jest : 

a) dla pracowników pedagogicznych - wpis tematów w dziennikach zajęć i potwierdzenie tego    

wpisu podpisem nauczyciela, 

b) dla pracowników administracji i obsługi - po przybyciu do pracy podpisanie listy obecności, 
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§ 2.Wicedyrektor szkoły dokonuje kontroli obecności pracowników w pracy poprzez sprawdzenie 

listy obecności i dokumentacji pracowników pedagogicznych. 

§ 3. Czas wyjścia z pracy i czas powrotu powinien być udokumentowany w książce wyjść, która 

znajduje się w sekretariacie szkoły. 

§ 4. Kontrolę dyscypliny pracy, kontrolę absencji przeprowadza wicedyrektor szkoły, który też 

ustala zastępstwa za nieobecnych w pracy pracowników. 

                                                             

Rozdział XII       Zatrudniane młodocianych 

Art. 28 

 § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła                      

18 lat. 

§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. 

§ 3. W szkole nie przewiduje się zatrudniania młodocianych. 

 

Rozdział XIII  Wypłacanie wynagrodzeń za pracę 

Art. 29 

§ 1. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków. 

§ 2. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania wysokości 

stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz 

dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków 

przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy sta-

nowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków za-

liczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat; 

2) szczegółowe zasady awansowania nauczycieli do wyższego szczebla wynagrodzenia zasadni-

czego; 

§ 3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami jest regula-

min wynagradzania. 

§ 4. Wynagrodzenie dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych jest przelewane mie-

sięcznie z góry przez komórkę finansową Wydziału Oświaty, w pierwszym dniu miesiąca na 

konto osobiste pracownika w określonym banku.  

§ 5. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie prze-

lewane jest do banku w dniu następnym. 

§ 6. Składniki wynagrodzenia nauczycieli, których wysokość może być ustalona jedynie na pod-

stawie już wykonanych prac, przelewana miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu 

miesiąca na konto osobiste w określonym banku. 

§ 7. Pracownicy administracyjno - obsługowi szkoły otrzymują wynagrodzenie płatne z dołu            

w ostatnim dniu miesiąca przelewane na konto osobiste w określonym banku. 

 § 8. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie przele-

wane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie 

może być przelewane na konto w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub dniu następnym. 

§ 9.Za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczy-

ciel otrzymuje inny wolny dzień od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zamiast 

dnia wolnego wynagrodzenie ze 100% dodatkiem. 
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§ 10. Przy wypłacie każdy pracownik ma prawo żądać informacji, co do wysokości poborów i po-

trąceń. 

 

Rozdział XIV     Postanowienia końcowe                                                           

Art. 30  

§ 1. Dyrektor i wicedyrektor szkoły przyjmują interesantów w dniach wg wykazu zamieszczonego 

na drzwiach wejściowych dyrektora /wicedyrektora/. 

§ 2. Sekretariat jest czynny w godzinach 7.30 - 15.30. Sekretarz szkoły przyjmuje uczniów i pra-

cowników wg wykazu umieszczonego na drzwiach wejściowych do sekretariatu. 

§ 3. Zmiany dni i godziny przyjęć interesantów podawane będą do wiadomości uczniów i pra-

cowników na tablicy ogłoszeń lub przez radiowęzeł. 

Art. 31.  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela. 

Art. 32. 

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić tylko w formie pisemnej, po uzgodnieniu                    

z ZOZ. 

Art. 33.  

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowni-

ków w sposób przyjęty u pracodawcy, tj. od dnia 10 listopada 2016r. 

Art. 34. 

Z dniem 10 listopada 2016r. przestaje obowiązywać  dotychczasowy Regulamin Pracy Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Sandomierzu z dnia 19 lutego 2004 r.  

 

     

 

 

Zatwierdzono w  porozumieniu: 

      Zakładowa Organizacja Związkowa                                                            

                 Pani Maria Bernaś 

                                                                                                                      Dyrektor szkoły  

                                                                                                                 Elżbieta Sobolewska             

  

 

 

 

 

     Wprowadzono po aktualizacji  Zarządzeniem Nr 7-2016/17 Dyrektora Szkoły                          

Podstawowej Nr 2  w Sandomierzu z dnia 27 października 2016r. 


