
Regulamin Pracy 
Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
Podstawa prawna Regulaminu: art. 104 § 2 znowelizowanego Kodeksu pracy. 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110) oraz art. 27 ust. 4 i art. 30 ust.5 ustawy z dnia 23 
maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 poz. 234 ze zmianami) 
 
 
Postanowienia wstępne: 

§ 1 
1. Regulamin pracy jest aktem normatywnym ustalającym wewnętrzną organizację 

i porządek w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz określającym 
związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników. 

2. W zakresie wskazanym w ust.1 regulamin w szczególności określa: 
1) Rozdział I - obowiązki pracodawcy,  
2) Rozdział II - obowiązki pracowników, 
3) Rozdział III - czas pracy, okresy odpoczynku, praca w porze nocnej, 

w niedziele i  święta oraz porządek pracy 
4) Rozdział IV - dyscyplina pracy – usprawiedliwienia, 
5) Rozdział V – środki dyscyplinujące w przypadku naruszenia postanowień 

regulaminu, 
6) Rozdział VI – urlop wypoczynkowy i bezpłatny oraz zwolnienia od pracy, 
7) Rozdział VII - bezpieczeństwo i higienę pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz 

profilaktyczna ochrona zdrowia, 
8) Rozdział VIII – środki ochrony indywidualnej, 
9) Rozdział IX – ochrona pracy kobiet, urlop macierzyński i wychowawczy, 
10) Rozdział X - wyróżnienia i nagrody, 
11) Rozdział XI - wypłata wynagrodzenia oraz praca w godzinach nadliczbowych, 
12) Rozdział XII – Potrącenia z wynagrodzenia, 
13) Rozdział XIII – Ochrona czasu pracy nauczycieli oraz uczniów. 

 
§ 2 

Celem Regulaminu Pracy jest sprecyzowanie reguł porządku pracy ułatwiających jej 
należyty przebieg oraz dostosowanie podstawowych zasad prawa do warunków 
istniejących w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. 
 

§ 3 
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół 
Technicznych bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko. 
 

§ 4 
1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy winien zaznajomić się 

z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 
2. Pracownik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, które 

załącza się do jego akt osobowych. 
 

§ 5 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) pracodawcy – rozumie się przez to dyrektora szkoły, 



2) przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy i Karty 
Nauczyciela oraz przepisy wydane na ich podstawie, 

3) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Ogniska nr 4 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Komisję Zakładową Pracowników Oświaty 
NSZZ „Solidarność”, „Regionalny Związek Zawodowy Nauczycieli Legis”. 

4) pracownik – rozumie się przez to nauczycieli i pracowników nie będących 
nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych. 

 
ROZDZIAŁ I 

Obowiązki pracodawcy 
§ 6 

Do obowiązków Dyrektora szkoły należy w szczególności: 
1) zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich 
podstawowymi uprawnieniami, 

2) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 
jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich zdolności 
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

3) organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, 
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie 

4) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 
seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy  

5) zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, prowadzenie 
systematycznie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) przydzielenie pracownikom odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony 
osobistej, 

7) organizowanie wymaganych badań lekarskich, 
8) prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia, przelewem na konta 

bankowe, 
9) ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziom 

wykształcenia, 
10) stworzenie pracownikom podejmującym zatrudnienie warunków sprzyjających 

przystosowaniu się do warunków nowego środowiska i należytego wykonywania 
pracy, 

11) zaspakajanie w miarę posiadanych środków bytowych, socjalnych i kulturalnych 
potrzeb  pracowników, 

12) przydzielanie pracownikom odpowiednio zabezpieczonych miejsc na 
przechowywanie narzędzi pracy, odzieży wierzchniej, roboczej, i sprzętu ochrony 
osobistej, 

13) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz 
wyników ich pracy, 

14) wyposażenie nauczycieli w przybory i pomoce naukowe określone  w odrębnych 
przepisach, 

15) wpływanie na kształtowanie w szkole właściwych zasad współżycia społecznego, 
16) zabezpieczenie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa 

osób i ochrony mienia. 



17) udostępnienie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania 
w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie 
zakładu pracy 

18) informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określonych 
o wolnych miejscach pracy  

19) przeciwdziałanie mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu 
poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał 
umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w 
wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na 
podstawie odrębnych przepisów. 

20) wydanie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku 
pracy 

 
ROZDZIAŁII 

Obowiązki pracownika 
 

§ 7 
1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie, przestrzegać 

dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą 
pracy. 

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 
1) przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego porządku prawnego, 
2) do dokonania wstępnych badań lekarskich, jeśli został przyjęty do pracy po raz 

pierwszy u danego pracodawcy. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby 
przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko 
lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej 
umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, 

3) przestrzegać ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywać go w sposób 
efektywny, 

4) należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są 
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, 

5) dążyć do uzyskiwania w pracy najlepszych wyników i przejawiać w tym celu 
inicjatywę, 

6) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
przepisów przeciwpożarowych, 

7) dbać o dobro szkoły, chronić mienie pracodawcy i używać je zgodnie 
z przeznaczeniem, 

8) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy, 
9) przestrzegać tajemnicy służbowej, zawodowej i państwowej, 
10) zachowywać trzeźwość w pracy i na terenie szkoły, 
11) należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy narzędzia, urządzenia, pomoce 

naukowe i pomieszczenia pracownicze, 
12) dbać o czystość i porządek na stanowisku i wokół stanowiska pracy, 



13) przejawiać koleżeńskość, ludzki stosunek do współpracowników, podwładnych 
i przełożonych. 

 
§ 8 

Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy określonej 
w obowiązujących ustawach pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na 
dokumencie przechowywanym w aktach osobowych. 

 
§ 9 

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy są zobowiązani: 
1) zwrócić Pracodawcy pobrane narzędzia i pomoce naukowe, odzież ochronną, 

sprzęt ochrony osobistej oraz odzież roboczą, jeżeli nie minął termin jej 
używalności, 

2) rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek, 
3) załatwić formalności związane z kartą obiegową zwolnienia, 
4) przedłożyć kartę obiegową, dowód osobisty i książeczkę ubezpieczeniową   

w sekretariacie szkoły, w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy. 
 

§ 10 
1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie szkoły w stanie po spożyciu alkoholu 

lub w stanie nietrzeźwości jest zabronione. 
2. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły. 
3. Pracownicy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości powinni 

być odsunięci od wykonywania pracy względnie niedopuszczeni do niej. 
 

§ 11 
Palenie tytoniu w budynkach i na terenie szkoły jest zabronione. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
Czas pracy , okresy odpoczynku, praca w porze nocnej, w niedziele 

i świętaoraz porządek pracy. 
 

§ 12 
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 

Pracodawcy w normalnych godzinach pracy w szkole lub innym miejscu 
wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonywania pracy poza 
normalnymi godzinami pracy. 

 
§ 13 

Czas pracy pracownika powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. 
 

§ 14 
1. Pracowników obowiązuje następujący czas pracy: 

1) pracownicy pedagogiczni – czas pracy uwzględniając zajęcia dydaktyczne 
i wychowawczo – opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie 
się do zajęć, doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów 
uczniowskich nie może przekroczyć - 40 godzin tygodniowo. 
a. nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim 

indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć. 



b. zadania dodatkowe i czas w jakim maja być realizowane określa plan 
pracy Szkoły i indywidualny przydział obowiązków zleconych 
nauczycielowi przez Dyrektora. 

2) pracownicy administracji – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin  
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, 

3) pracownicy obsługi – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 
ustalają indywidualne umowy o pracę. 

3. Obowiązujący pracowników wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 wymiar czasu pracy 
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym oblicza się: 

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie 
rozliczeniowym,  a następnie 

2) dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do 
końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku 

4. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym 
dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w 
tygodniu obejmującym siedem dni  od poniedziałku do niedzieli występują dwa 
święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin 
następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt. 

5. Wymiar czasu pracy pracowników wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o 
liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do 
przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu 
pracy. 

6. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może 
przekraczać przeciętnie 48 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

7. Pracownikom wymienionym w ust. 1 pkt. 2 i 3 przysługuje w każdej dobie prawo 
do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Przepis nie dotyczy: 

1) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii 

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 1 pracownikom wymienionym w ust. 1 
pkt. 2 i 3 przysługuje w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, równoważny 
okres odpoczynku. 

9. Pracownikom wymienionym w ust. 1 pkt. 2 i 3 przysługuje w każdym tygodniu 
prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co 
najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

10. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 1 oraz w przypadku zmiany pory 
wykonywania pracy przez pracowników wymienionych w ust. 1 pkt. 3 w związku 
z ich przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, 
tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, 
nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. 

11. Odpoczynek, o którym mowa w  ust. 9 i 10 powinien przypadać w niedzielę. 
Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu.  

 
§ 15 

1. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. harmonogramy czasu 
pracy ustala się z uwzględnieniem 52 dni wolnych od pracy wynikających 
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 



2. Terminy  dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy wprowadza się na dany rok kalendarzowy w trybie zmiany 
Regulaminu, nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego dany rok 
kalendarzowy. 

3. Terminy dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy, o których mowa w ust. 1 określa dyrektor szkoły w formie 
załącznika nr 1 Regulaminu. 

4. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze mogą być prowadzone w 
soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia. 

 
§ 16 

1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy oraz 
wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 

2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla 
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  

pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  
druga zmiana od godz. 13.00 do godz. 21.00  

3) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze załącza się w formie załącznika nr 2 do Regulaminu. 

 
§ 17 

Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw 
od rozkładu czasu pracy określonego w § 16. 2 pkt 1,2 wobec poszczególnych 
pracowników, albo ustalić indywidualnych dla nich rozkładów czasu pracy. 

 
 

§ 18 
Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mają 
prawo do 20 – minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.  Dla 
pracowników administracji oraz   pracowników obsługi na I zmianie przerwa  
rozpoczyna się o godzinie 10.35, a kończy się o godzinie 10.55. Natomiast dla 
pracowników obsługi na II zmianie przerwa rozpoczyna się o godzinie 16.35, a 
kończy się o godzinie 16.55. 
 

§ 19 
 
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 i 7.00 rano tj. od godz. 22.00 
do godz. 6.00. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do 
wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki 
godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego za pracę ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów (Rozporządzenie RM z dnia 02.03. 2004 r.) 

 
 



§ 20 
1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach 

wolnych od pracy.  
2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00, 

w tym dniu, a godz. 6.00 dnia następnego.  
3. Praca w niedziele i święta jest dozwolona: 

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 

2) przy niezbędnych remontach. 
4. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 pracodawca jest obowiązany zapewnić inny 
dzień wolny od pracy: 
1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych 

poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli 
2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego 

5. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w ust. 4 pkt. 1 dni 
wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień 
wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości 
udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w 
wysokości określonej § 55 ust. 5 pkt. 2, za każdą godzinę pracy w niedzielę 

6. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w ust. 4 pkt. 2 dnia 
wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek 
do wynagrodzenia w wysokości określonej w § 55 ust. 5 pkt. 2, za każdą godzinę 
pracy w święto. 

 
§ 21 

1. Pracownicy są obowiązani stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze 
rozpoczynania pracy znajdować się na stanowisku pracy w gotowości do pracy. 

2. Każdy pracownik obowiązany jest znajdować się przez cały czas pracy na swoim 
stanowisku pracy, samowolne opuszczenie stanowiska pracy w czasie godzin 
pracy jest zabronione. 

 
§ 22 

Przebywanie pracownika na terenie szkoły poza godzinami pracy wymaga zgody 
dyrektora. 
 

§ 23 
Dokumentowanie obecności w pracy pracowników administracji i obsługi polega na 
podpisaniu się na liście obecności danego dnia, a nauczycieli na wpisach tematu 
zajęć  i podpisaniu się w stosownych rubrykach dzienników lekcyjnych i dziennikach 
zajęć. 
 

§ 24 
Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do zabezpieczenia 
swojego stanowiska pracy. 
 

§ 25 
Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest 
to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika dyrektor szkoły 
decyduje, komu praca ma być w zastępstwie przydzielona. 



 
§ 26 

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż 
określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu 
służbowego. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Dyscyplina pracy – usprawiedliwienia 

 
§ 27 

Przestrzeganie dyscypliny pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego 
pracownika. 

 
 

§ 28 
 
Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej 
pracy zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania pracy i nie opuszczania 
swojego miejsca pracy w godzinach pracy. Każdorazowe późniejsze rozpoczęcie, 
względnie wcześniejsze zakończenie pracy, a także przerwanie pracy, wymaga 
uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem szkoły. 
 

§ 29 
 
Za dyscyplinę pracy oraz prawidłową kontrolę stanu obecności i spóźnień łącznie ze 
stosowaniem kary regulaminowej odpowiada dyrektor szkoły. 
 

§ 30 
1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik 

powinien uprzedzić Pracodawcę. Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeżeli 
pracownik zawiadomi o niemożności stawienia się do pracy dyrektora w dniu 
poprzedzającym dzień nieobecności. 

2. W razie niestawienia się do pracy z innych przyczyn, niż z góry wiadomych, 
pracownik jest obowiązany zawiadomić Pracodawcę o przyczynie nieobecności i 
przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później 
jednak, niż w dniu następnym. Powinien to zrobić osobiście, a w przypadku, 
kiedy jest to niemożliwe przez inne osoby. Dopuszcza się również 
zawiadomienie przez pocztę, bądź telefonicznie. 

3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, uważa się za 
usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie 
mógł zawiadomić o przyczynie swej nieobecności w pracy. 

4. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwić spóźnienie do pracy.  
5. W razie nieobecności w pracy w związku z: 

1) niezdolnością do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją z 
powodu choroby zakaźnej, 

2) Chorobą członka rodziny pracownika wymagającej osobistej opieki 
pracownika, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić tę nieobecność, 
doręczając Pracodawcy zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu 
przystąpienia do pracy. 

 



 
§ 31 

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie 

z przepisami o orzekaniu 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 uzasadniających 
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) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystawione przez 
organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ 
administracji państwowej lub samorząd terytorialny, sąd, prokuraturę, policję lub 
organ prowadzący postępowanie o wykroczenie w charakterze świadka lub strony 
w postępowaniu przed tymi organami, zawierające 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, jeżeli warunki odbywania podróży uniemożliwiały odpoczynek 
nocny. 

 
§ 32 

1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną 
należy do dyrektora szkoły lub osoby przez niego wyznaczonej. 

2. Pracownik stawiając się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany 
niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie. 

 
ROZDZIAŁ V 

Środki dyscyplinujące – w przypadku naruszenia postanowień regulaminu. 
 

§ 33 
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy, 
Regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych, spóźniania lub opuszczania pracy bez usprawiedliwienia, 
stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie 
pracy, niewykonywanie poleceń przełożonego i nie przestrzeganie tajemnicy 
służbowej – będą stosowane następujące środki dyscyplinarne: 
1) pouczenie, 
2) udzielenie upomnienia, 
3) udzielenie ostrzeżenia, 
4) pozbawienie nagrody i premii, 
5) nałożenie kary pieniężnej, 
6) zwolnienie z pracy z zachowaniem warunków wypowiedzenia, 
7) rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika. 
 
 
 
 



§ 34 
1. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika stanowiącym 

podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 
jest  w szczególności: 
1) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 
2) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 
3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym, 
4) spożywanie alkoholu w czasie pracy, 
5) niewykonywanie poleceń przełożonych dotyczących pracy, 
6) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych, 
7) dokonania nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego. 
2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę po 

zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. 
 

§ 35 
Postanowienia § 34 nie dotyczą nauczycieli mianowanych, do których stosuje się art. 
75 – 85 ustawy Karta Nauczyciela. 
 

§ 36 
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 14 dni od przyjęcia wiadomości o 

naruszeniu obowiązku pracowniczego lub po upływie 3 miesięcy od 
dopuszczenia się tego naruszenia. 

2. Kary, o których mowa w § 33 mogą być stosowane tylko po uprzednim 
wysłuchaniu pracownika. 

3. Karę wymierza dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis 
decyzji składa się w teczce akt osobowych pracownika. 

4. Jeżeli wymierzenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może wnieść 
sprzeciw w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu. Nie odrzucenie 
sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia jest równoznaczne 
z uwzględnieniem sprzeciwu. 

5. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje Pracodawca po 
zasięgnięciu opinii związku zawodowego, którego pracownik jest członkiem bądź 
związku wskazanego przez pracownika do obrony jego interesów 
pracowniczych, w przypadku gdy nie jest członkiem żadnego związku 
zawodowego. 

6. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w terminie 14 dni od daty odrzucenia 
sprzeciwu odwołać się do właściwego Sądu Pracy. 

7. Udzielona pracownikowi kara dyscyplinarna podlega zatarciu po upływie roku 
nienagannej pracy. 

8. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika, zakładowej 
organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem roku. 

 
ROZDZIAŁ VI 

Urlop wypoczynkowy i bezpłatny oraz zwolnienia od pracy 
 

§ 37 
1. Urlopy wypoczynkowe. 



1) nauczycielom pracującym w placówkach feryjnych – przysługuje urlop zgodnie 
z art. 64 Karty Nauczyciela – w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w 
czasie ich trwania. 

2) pracownikom administracji i obsługi przysługuje: 
a) prawo do pierwszego w życiu urlopu z upływem miesiąca zatrudnienia  

w wysokości 1/12 wymiaru rocznego, 
b) prawo do kolejnych urlopów w każdym następnym roku kalendarzowym 
c) wymiar urlopu wynosi (od 1 stycznia 2004 r.) 

 20 dni  – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 

 26 dni  – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 
2. Urlop wypoczynkowy dla pracowników administracji i obsługi udzielony jest na 

zasadach określonych w Kodeksie pracy – zgodnie z planem urlopów. 
3. Plan urlopów ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 

uwzględniając wnioski pracowników oraz potrzeby szkoły. 
4. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników nie później niż na miesiąc 

przed rozpoczęciem pierwszego urlopu. 
5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może 

być udzielony poza planem urlopów. 
6. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Pracodawcy na karcie urlopowej (nie dotyczy nauczycieli w placówkach 
feryjnych). 

7. Dyrektor szkoły jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika administracji 
oraz obsługi  i w terminie przez nich wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w 
każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

8. Urlopu udziela się w dni, które  dla pracownika administracji i obsługi są dniami 
pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,  w wymiarze 
godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w 
danym dniu.  

9. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, 
gdyby w tym czasie pracował. 

10. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik administracji i obsługi jest 
obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie dyrektor 
szkoły udzieli mu urlopu. 

11. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z 
powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. 

12. Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie trzeba wypłacać temu pracownikowi, 
który bezpośrednio zatrudni się kolejny raz, u tego samego pracodawcy, a strony 
postanowią o przełożeniu niewykorzystanego urlopu na później. 

13. Nie trzeba wypłacać wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop, jeżeli odrębne 
przepisy nakazują objąć pracownika ubezpieczeniem, gwarantującym 
świadczenie pieniężne za czas urlopu. W przypadku, gdy świadczenie okaże się 
niższe od wynagrodzenia lub od ekwiwalentu pieniężnego należy pracownikowi 
wypłacić kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.  

 
 
 
 
 



§ 38 
1. Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami Pracodawca może 

udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku 
pracy w szkole. 

a) okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze. 

b) przy udzielaniu urlopu dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć 
dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. 

2. Urlop bezpłatny dla nauczycieli udzielony jest na zasadach określonych w art. 68 
Karty Nauczyciela. 

 
§ 39 

Na zasadach określonych przepisami prawa udziela się urlopu bezpłatnego 
pracownikowi: 
1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoimi dziećmi (urlop wychowawczy), 
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora, 
3) skierowaniem do pracy za granicą na okres skierowania, 
4) podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych bez skierowania 

Pracodawcy, 
5) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowych poza zakładem pracy, jeśli 

z wyboru wynika obowiązek wykonywania funkcji w charakterze pracownika, 
6) na czas powołania do wykonania pracy na stanowiskach w administracji 

państwowej, oświatowej – nadzorze pedagogicznym i samorządzie terytorialnym. 
 

§ 40 
W trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Pracodawca jest 
zobowiązany zwolnić pracownika od pracy: 
1) w celu wykonania zadań lub czynności: 

a) ławnika w sądzie, 
b) funkcji z wyboru w Zarządzie zakładowej organizacji związkowej, 
c) członka komisji pojednawczej, 
d) obowiązku świadczeń osobistych, 

2) w celu: 
a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony, 
b) stawiania się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego, prokuratury, sądu, kolegium do spraw wykroczeń, policji, Sądu 
Pracy, NIK, 

c) wykonywania doraźnych czynności wynikających z funkcji w związkach 
zawodowych, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od 
pracy, 

d) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych prac stacji krwiodawstwa 
okresowych badań lekarskich, 

e) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie 
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych 
przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań 
stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe 
przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy. 

3) W celu występowania w charakterze biegłego w postępowaniu administracyjnym, 
sądowym, karnym przygotowawczym lub kolegium do spraw wykroczeń. 

 



§ 41 
1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie 

spraw osobistych, nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się 
w czasie wolnym od pracy. 

2. Dyrektor może zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia ważnych 
spraw osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami 
pracy. 

3. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie. 

4. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez dyrektora 
pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia: 
1) 2 dni robocze – w okresie wypowiedzenia nie przekraczającego 1 miesiąca 
2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. 

 
§ 42 

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w razie: 

 ślubu pracownika – 2 dni, 

 urodzenia się dziecka – 2 dni, 

 zgonu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy – 2 dni, 

 ślubu dziecka – 1 dzień, 

 zgonu teścia, teściowej, siostry, brata, babci, dziadka i innego członka rodziny 
pozostającego na jego utrzymaniu lub pod jego opieką – 1 dzień. 

 
 

§ 43 
 
1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego dwa dni zwolnienia od pracy na 2 dni, 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, po złożeniu stosownego 
oświadczenia. 

2. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień 
o których mowa w ust. 1 może korzystać jedno z nich. 

3. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie 
wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w 
przerywanym systemie czasu pacy, jak również delegować poza stałe miejsce 
pracy. 

 
§ 44 

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw 
na karmienie dziecka wliczonych do czasu pracy. 

2. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w 
pracy po 45 minut każda. 

3. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.  
4. W przypadku kobiet – nauczycielek, w razie gdy czas pracy wynosi ponad 4 

godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej 
godziny przerwy wliczonej do czasu pracy. 

 
 



ROZDZIAŁ VII 
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz profilaktyczna 

ochrona zdrowia 
 

§ 45 
1. Pracodawca i pracownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej. 

2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy. 

 
§ 46 

1. Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi wstępne przeszkolenie z zakresu 
bhp obejmujące instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie 
podstawowe oraz przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

2. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na 
piśmie. 

3. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz 
dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione. 

4. Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp, częstotliwość i czas trwania 
określa Pracodawca po porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

5. Szkolenia bhp nie musi odbywać pracownik, którego dyrektor zatrudnia 
ponownie na tym samym stanowisku bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej 
umowy o pracę. 

 
§ 47 

Pracodawca jest obowiązany: 
1) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz 

stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko 
2) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się  z wykonywaną 

pracą, oraz pracowników zasadach ochrony przed zagrożeniami 
3) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 
4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 
5) wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony osobistej, 
6) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsca na przechowywanie 

odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych 
narzędzi pracy i pomocy naukowych. 

7) odbywać szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to 
powinno być okresowo powtarzane. 

8) powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy 
innej pracy- dotyczy pracodawców zatrudniających do 100 pracowników. 
Pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp powinien 
spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp 
oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
pracowników tej służby. Pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań 



służby bhp nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw 
z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Środki ochrony indywidualnej   
 

§ 48 
1. Pracownikom przydzielone są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony (osobistej) indywidualnej zabezpieczające przed działaniami 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących 
w środowisku pracy na zasadach określonych: 
a) odrębnymi przepisami: 

 dla nauczycieli 

 dla pracowników nie będących nauczycielami  
2. Pranie, konserwacja, naprawa oraz wymiana odzieży roboczej należy do 

obowiązków Pracodawcy. 
3. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego 

pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego określa pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

4. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianym na danym 
stanowisku pracy. 

5. Pracownikom przydzielone są środki higieny osobistej i herbata w ilości i na 
zasadach ustalonych: 
a) odrębnymi przepisami: 

 dla nauczycieli 

 dla pracowników nie będących nauczycielami  
 

ROZDZIAŁ  IX 
 

Ochrona pracy kobiet, urlop macierzyński i wychowawczy 
 

§ 49 
1. Nie wolno zatrudniać kobiet: 

a) przy ręcznym podnoszeniu o przenoszeniu: 
- powyżej 15 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest stale, 
- powyżej 25 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo, 

b) przy ręcznym podnoszeniu pod górę (schody, pochylnia): 
- powyżej 10 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest stale, 
- powyżej 20 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo. 

2. Kobiety w ciąży do 6 miesiąca nie wolno zatrudniać przy pracach związanych 
z dźwiganiem ciężarów powyżej 5 kg na osobę. 

3. Kobiety w ciąży powyżej 6 miesiąca nie wolno zatrudniać przy jakimkolwiek 
przenoszeniu, podnoszeniu lub przesuwaniu ciężarów. 

 
 
 
 



§ 50 
Przy ręcznym podnoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne należy stosować sprzęt 
pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekroczyć 
norm określonych w § 49 ust.1. 
 
 

§ 51 
1. Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach 

nadliczbowych 
2. Kobiet w ciąży nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody ani 

zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy 
 

§ 52 
1. Kobiecie w ciąży pracującej w porze nocnej  pracodawca zmienia na okres jej 

ciąży rozkład czasu pracy w taki sposób, aby mogła wykonywać pracę poza porą 
nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe przenosi ja do innej pracy, której 
wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. W razie braku takich możliwości 
pracodawca jest obowiązany zwolnić kobietę na czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy. 

2. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży lub karmiąca piersią: 
10. zatrudnionej przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży lub karmiących piersią, 
11. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 

przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez 
kobietę  w ciąży lub karmiącą piersią.  

 
§ 53 

1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 
1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie 
2) 18 tygodni przy każdym następnym porodzie 
3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym 

porodzie 
2. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko 

na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej 
zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 
tygodni również przy pierwszym porodzie 

3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed 
przewidywaną datą porodu. 

4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. 
W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się 
pracownikowi- ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 

5. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do 
wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca 
wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu 
macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie 
urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu 
macierzyńskiego przez pracownicę. 

6. W razie  urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni 
życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po 



porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 
Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, 
przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do 
liczby dzieci pozostałych przy życiu. 

7. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która  
wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego 
urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.  

8. Jeżeli matka zrezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie  w celu 
przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu 
macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednak urlop 
macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej 8 tygodni. 

9. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub 
który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza ma prawo do 16 
tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. 
1) jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 1 roku, ma prawo do 8 tygodni 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 
2) za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach 

i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 
10. Stan ciąży powinien  być stwierdzony świadectwem lekarskim.  
11. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na 

zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, 
jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas 
nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. 

12. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do 
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy 
zatrudnienia. 

13. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w ust. 15, bez względu na to, czy 
korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może 
skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. 

14. Rodzice dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego 
mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres 3 miesięcy. Urlopu 
udziela się na wniosek pracownika i może być wykorzystany najwyżej w 4 
częściach 

15. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do 
dni zakończenia tego urlopu. Za wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

16. W czasie urlopu wychowawczego  pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową 
u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność,  a także naukę 
lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem. 



17. W przypadku ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, pracodaw2ca wzywa pracownika do stawienia się do pracy 
w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia 
powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia 
wezwania. 

18. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy 
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed 

terminem zamierzonego podjęcia pracy. 
19. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do 

pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 
równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym 
stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem 
nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu 
podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem 

20. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu 
zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

21. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy 
wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 
połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z 
takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

22. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do 
organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. 

23. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co 
najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. 

24. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień 
poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, w takim przypadku termin 
udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – 
odpowiedniemu przedłużeniu. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli urlop 
wychowawczy został udzielony w wymiarze nie przekraczającym 1 miesiąca. 

25. Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą organu udzielającego urlopu, 
2) z początkiem roku szkolnego – po uprzednim zawiadomieniu organu 

udzielającego urlopu, co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem 
podjęcia pracy. 

26. W przypadku wykorzystania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do 
urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po 
zakończeniu urlopu wychowawczego. 

27. Nauczycielowi, 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. 

  
ROZDZIAŁ X 

Wyróżnienia i nagrody 
 

§ 54 
1. Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskiwanie szczególnych osiągnięć 

i efektów mogą być przyznane następujące wyróżnienia: 
a) nagroda pieniężna 



b) awans na wyższe stanowisko lub do wyższej grupy zaszeregowania 
2. Zasady wyróżniania i nagradzania nauczycieli regulują odrębne przepisy. 
3. O przyznaniu nagród, wyróżnień i awansów decyduje dyrektor szkoły 

 w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 
4. O wyróżnieniu pracownika informuje się wszystkich pracowników, a kopię pisma 

umieszcza się w aktach osobowych pracownika. 
 

ROZDZIAŁ XI 
Wypłata wynagrodzenia oraz praca w godzinach nadliczbowych 

 
§ 55 

1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonania pracy 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tylko wówczas, gdy przepisy 
prawa pracy tak stanowią. 

2. Chodzi tu w szczególności o niewykonywanie pracy z powodu: 
a) urlopu wypoczynkowego 
b) zwalniania na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia, 
c) zwalniania na dwa dnia w ciągu roku kalendarzowego w związku 

z wychowaniem dziecka do lat 14, 
d) zwolnienia od pracy pracownicy ciężarnej na zlecone przez lekarza badania 

lekarskie w związku z ciążą, 
e) powołanie do odbycia służby, ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego, 
f) zwolnień udzielonych na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 
udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 281).  

 
§ 56 

1. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami odbywa 
się z dołu w 27 dniu każdego miesiąca. W przypadku, gdy termin wypłaty 
przypada na dzień wolny od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym 
dzień wolny. 

2. Wypłata wynagrodzenia lub zasiłków za dni niezdolności do pracy w razie 
choroby  i macierzyństwa dokonywana jest 27 dnia następnego miesiąca. 

3. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika nie będącego 
nauczycielem normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami Kodeksu 
Pracy,  stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.  Praca taka jest 
dopuszczalna tylko w razie: 
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia 

ludzkiego albo dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii 
2) szczególnych potrzeb pracodawcy, 

4. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku  z okolicznościami 
określonymi w ust. 3 pkt. 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego 
pracownika  150 godzin w roku kalendarzowym. 

5. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia, 
przysługuje dodatek w wysokości: 
1) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających 

w każdym innym dniu niż określony w pkt. 2 
2) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych 

przypadających w nocy, w niedziele i święta nie będące dla pracownika 
dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także 



w  dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę  
w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

6. Dodatek w wysokości określonej w ust. 5 pkt. 2 przysługuje także za każdą 
godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy 
czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie 
tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które 
pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w  ust. 5 

7. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia dodatku, o którym mowa  w ust 
5 obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, a jeżeli taki składnik 
wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków 
wynagradzania  - 60% wynagrodzenia. 

8. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na 
pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu 
wolnego od pracy. 

9. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach 
nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika . W takim 
przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca 
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. 

10. W przypadkach określonych w ust. 8 i 9 pracownikowi nie przysługu8je dodatek 
za pracę w godzinach nadliczbowych. 

11. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w  ust. 3 
wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień 
wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego,  
w terminie z nim uzgodnionym. 

12. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi 
godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy 
o pracę w zakładzie pracy lub w innym  miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę (dyżur). 

13. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie 
wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika 
do odpoczynku, o którym mowa w § 14 ust. 7 i ust. 9 

14. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi 
przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a 
w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie 
wyn8ikajace z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawka 
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy 
określeniu warunków wynagrodzenia – 60 % wynagrodzenia. 

15. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego 
pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do 
dodatku, o którym mowa w § 55 ust. 5, jeżeli w okresie od początku okresu 
rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin 
przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 

16. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy 
w trakcie okresu rozliczeniowego   



17. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się z góry w dniu 1 każdego 
miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, 
wynagrodzenie jest wypłacone w dniu następnym po dniu wolnym. 

18. Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, doraźne zastępstwa i zajęcia 
dodatkowe dla nauczycieli odbywa się z dołu w ostatnim dniu miesiąca. W 
przypadku gdy termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wypłaty 
dokonuje się w dniu poprzedzającym dzień wolny. 

19. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu 
dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac 
zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia. 

20. Premie uznaniowe i inne świadczenia wypłacone są w ciągu jednego miesiąca 
od dnia ich przyznania. 

 
§ 57 

Na wniosek pracownika wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku 
pracy są przekazywane na wskazane przez niego konto bankowe. 
 
 

ROZDZIAŁ XII 
Potrącenia z wynagrodzenia 

 
§ 58 

1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu zaliczki na poczet podatku 
dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące 
należności: 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych, 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 
innych nie świadczeń alimentacyjnych, 

3) zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi, 
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy, 
5) inne należności za pisemną zgodą pracownika. 

2. Potrąceń dokonuje się w kolejności wymienionych należności jak wyżej 
i w następujących granicach: 

3. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych do trzech piątych wynagrodzenia, 
4. w razie egzekucji innych należności lub potrąceń zaliczek pieniężnych do 

wysokości połowy wynagrodzenia. 
5. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone 

w poprzednim terminie płatności za okresy nieobecności w pracy, za które 
pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

 
§ 59 

1. Wolne od potrąceń są ponadto kwoty ustalone w  art. 87 § 1 Kodeksu Pracy. 
2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty 

określone w tym artykule zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 
3. Jeżeli pracownik ma jeszcze innych pracodawców, wówczas wszystkie 

wynagrodzenia sumuje się i wtedy ustala kwotę wolną od potrąceń. 
 

 
 



ROZDZIAŁ XIII 
Ochrona czasu pracy nauczycieli oraz uczniów. 

 
§ 60 

Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć  
w szkole i obejmuje zarówno zajęcia z planu dydaktyczno-wychowawczego. Dyrektor 
winien równomiernie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, obciążyć 
nauczycieli dodatkowo zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, a także 
organizacyjnymi. 
 

§ 61 
W czasie przeznaczonym na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy 
Szkoły, należy w miarę możliwości zrezygnować z : 
1. Organizowania konferencji, narad  i odpraw z udziałem nauczycieli z wyjątkiem 

konferencji metodycznych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub za jego zgodą,  

2. Udzielenia urlopów lub zwolnień od pracy nauczycielom na zjazdy, konferencje 
lub inne imprezy organizowane przez instytucje o ile obowiązek zwolnienia nie 
wynika z odrębnych przepisów. 

 
§ 62 

W godzinach przeznaczonych na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy 
Szkoły nie należy: 
1. Organizować (w miarę możliwości) posiedzeń rad pedagogicznych i innych 

zebrań nauczycielskich, 
2. Organizować imprez artystycznych i uroczystości z udziałem uczniów 

i nauczycieli z wyjątkiem imprez związanych z uroczystościami państwowymi 
i szkolnymi ujętych w planie pracy Szkoły. 

3. Organizować prac społeczno-użytecznych, udziału uczniów w przedstawieniach 
teatralnych, seansach kinowych i innych imprezach, jeżeli te zajęcia nie są 
związane z realizacją programu nauczania   i wychowania, 

4. Udział uczniów – w czasie przeznaczonym  na naukę – w naradach, odprawach, 
kursach i szkoleniu, prowadzonych przez różne organizacje  i instytucje jest 
dopuszczalny tylko w uzasadnionych przypadkach, wyjątkowo za uprzednią 
zgodą Dyrektora. 

 
§ 63 

Zawieszenie zajęć szkolnych lub oderwanie uczniów od zajęć szkolnych może 
nastąpić jedynie w przypadkach określonych w przepisach zawartych w Dz. U. Nr 
65,poz. 331 z dnia 17-08-1992 r. na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora po 
uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. 
 

Przepisy końcowe 
 

§ 64 
1. W razie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 
2. Dyrektor szkoły przyjmuje pracowników w wyznaczonych terminach 

i oznaczonych godzinach. Informacje o terminach i godzinach przyjęć podaje do 
wiadomości pracowników w sposób ogólnie przyjęty w placówce. 

 



 
 

§ 65 
W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 
Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy oraz ustawy Karta 
Nauczyciela. 
 

§ 66 
Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. 
 

§ 67 
 
1. Regulamin może być zmieniony w formie aneksów uwzględnionych 

z zakładowymi organizacjami związkowymi. 
2. Aneksy zaczynają obowiązywać po podaniu ich do wiadomości pracowników 

w terminach i w sposób przyjęty dla regulaminów pracy. 
 

§ 68 
1. Dyrektor szkoły zawiadamia pracowników o wejściu w życie Regulaminu   i o jego 

zmianach. 
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się przez wywieszenie tekstu i 

tekstów zmiany (aneksów) na tablicy ogłoszeń. 
3. Regulamin jest do wglądu w kadrach oraz u dyrektora szkoły. 
4. Dyrektor szkoły na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu aktualny tekst 

regulaminu i wyjaśnia jego treść. 
5. Pracodawca dostarcza zakładowym organizacjom związkowym po dwa 

egzemplarze Regulaminu. 
 

§ 69 
 
Regulamin został uzgodniony z Zarządem Ogniska nr 4 Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Pleszewie, Zakładową Komisją Pracowników Oświaty NSZZ 
„Solidarność” w Pleszewie i Regionalnym Związkiem Zawodowym Nauczycieli 
„Legis”. 

 
§ 70 

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia, czyli od 
dnia 1 stycznia 2004 r. 
 
 
 



 
Aneks z dnia 16 września 2008 r. 

do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 
 
 

§ 1 
§ 14 Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„ 1. Pracowników obowiązuje następujący czas pracy: 

1) pracownicy pedagogiczni – czas pracy uwzględniając zajęcia dydaktyczne 
i wychowawczo – opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie 
się do zajęć, doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów 
uczniowskich nie może przekroczyć - 40 godzin tygodniowo. 

a) Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym 
tygodniowym rozkładem zajęć. 

b) Zadania dodatkowe i czas w jakim maja być realizowane określa plan pracy 
Szkoły i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez 
Dyrektora. 

2) pracownicy administracji – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin  
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, 

3) pracownicy obsługi – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 
ustalają indywidualne umowy o pracę. 

3. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 
przeciętnie 48 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

4. Pracownikom wymienionym w ust. 1 pkt. 2 i 3 przysługuje w każdej dobie prawo 
do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Przepis nie dotyczy: 

5. przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 

6. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. 1 pracownikom wymienionym w ust. 1 
pkt. 2 i 3 przysługuje w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, równoważny 
okres odpoczynku. 

7. Pracownikom wymienionym w ust. 1 pkt. 2 i 3 przysługuje w każdym tygodniu 
prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co 
najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

8. 7. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. 1 oraz w przypadku zmiany pory 
wykonywania pracy przez pracowników wymienionych w ust. 1 pkt. 3    w związku 
z ich przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, 
tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, 
nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. 

9. Odpoczynek, o którym mowa w  ust. 6 i 7 powinien przypadać w niedzielę. 
Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu”. 

 
§ 2 

§ 16 Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy oraz 
wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 



2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla pracowników 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi w budynku przy ul. Zielonej 3 

 pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  

 druga zmiana od godz. 13.00 do godz. 21.00  
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

3) na stanowiskach pracowników obsługi w budynku przy ul. Osiedlowej 1 

 pierwsza zmiana od godz. 10.00 do godz. 18.00  
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

4) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

2. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze załącza się w formie załącznika nr 2 do Regulaminu.” 

 
 

§ 3 
§ 18 Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
„Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mają 
prawo do 20 – minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.  Dla 
pracowników administracji oraz   pracowników obsługi na I zmianie w budynku przy 
ul. Zielonej 3 przerwa  rozpoczyna się o godzinie 10.35, a kończy się o godzinie 
10.55. Dla pracowników obsługi na II zmianie w budynku przy ul. Zielonej 3 przerwa 
rozpoczyna się o godzinie 16.35, a kończy się o godzinie 16.55. Dla pracowników 
obsługi na I zmianie  w budynku przy ul. Osiedlowej 1 przerwa rozpoczyna się o 
godzinie 13.35 a kończy się o godzinie 13.55” 

 
§ 4 

§ 19 Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
„Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 i 7.00 rano tj. od godz. 
22.00 do godz. 6.00. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie.” 

§ 5 
§ 37 ust. 7 Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
„Dyrektor szkoły jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika administracji oraz 
obsługi  i w terminie przez nich wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu, ale przed rozpoczęciem swojej dniówki roboczej.” 

 
§ 6 

§ 53  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 

1) 18 tygodni przy pierwszym porodzie 
2) 20 tygodni przy każdym następnym porodzie 



3) 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym 
porodzie 

2. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko 
na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej 
zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 
tygodni również przy pierwszym porodzie 

3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed 
przewidywaną datą porodu. 

4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński  nie wykorzystany przed porodem aż 
do wyczerpania przysługującego okresu. 

5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. 
W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się 
pracownikowi- ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 

6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do 
wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca 
wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu 
macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie 
urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu 
macierzyńskiego przez pracownicę. 

7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu 
wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego 
urlopu. 

8. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni 
życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po 
porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 
Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, 
przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do 
liczby dzieci pozostałych przy życiu. 

9. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która  
wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego 
urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.  

10. Jeżeli matka zrezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie  w celu 
przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu 
macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednak urlop 
macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej 8 tygodni. 

11. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub 
który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem 
rodziny6 zastępczej zawodowej  niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do 18 
tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 
przez nie 10 roku życia. 

12. Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku 
życia ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 

13. Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadachi 
warunkach określonych odrębnymi przepisami. 



14. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. 

15. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną 
data porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. 

16. Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach 
i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

17. Stan ciąży powinien  być stwierdzony świadectwem lekarskim.  
18. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na 

zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, 
jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas 
nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. 

19. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do 
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy 
zatrudnienia. 

20. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w ust. 19, bez względu na to, czy 
korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może 
skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. 

21. Rodzice dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego 
mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres 3 miesięcy. Urlopu 
udziela się na wniosek pracownika i może być wykorzystany najwyżej w 4 
częściach 

22. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do 
dnia zakończenia tego urlopu. Za wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

23. 23. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu 
wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy 
o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. 

24. W czasie urlopu wychowawczego  pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową 
u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność,  a także naukę 
lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem. 

25. W przypadku ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy 
w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia 
powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia 
wezwania. 

26. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy 
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed 

terminem zamierzonego podjęcia pracy. 
27. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do 

pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 



równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym 
stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem 
nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu 
podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem 

28. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu 
zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

29. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy 
wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 
połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z 
takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

30. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do 
organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. 

31. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co 
najmniej  na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. 

32. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień 
poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, w takim przypadku termin 
udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – 
odpowiedniemu przedłużeniu. Przepis ten nie ma zastosowania , jeżeli urlop 
wychowawczy został udzielony w wymiarze nie przekraczającym 1 miesiąca. 

33. Nauczyciel 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. 

34. W przypadku wykorzystania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do 
urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po 
zakończeniu urlopu wychowawczego. 

35. Nauczycielowi, 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.” 

 
§ 7 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01 października 2008 r. 
Pleszew, dnia 16 września 2008 r. 

 
 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

 
 
 

 



Aneks z dnia 12 grudnia  2008 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
§ 53  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 
1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 
2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 
4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 
5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie.", 
2. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed 
przewidywaną datą porodu. 
3. Po  porodzie przysługuje  urlop macierzyński  nie wykorzystany przed porodem aż 
do wyczerpania okresu ustalonego w § 53 ust. 1  
4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim 
przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi 
- ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 
5. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do 
wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca 
wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający 
bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez 
pracownicę. 
6.  Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w 
wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo 
do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica 
uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia 
uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. 
7.   W przypadku, o którym mowa w ust. 6, urlop macierzyński pracownicy przerywa  
się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący 
dziecko. 
8. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w ust. 
6 i w ust. 7, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 53 ust. 1  
9. w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu 
wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu. 
10. W razie  urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 
8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po 
porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, 
która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim 
przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych 
przy życiu. 
11. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która  
wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego 
urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.  
12. Jeżeli matka zrezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie  w celu 
przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu 



macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednak urlop macierzyński   
po porodzie nie może wynosić mniej 8 tygodni. 
13. pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 
1)   do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w  § 53 ust. 1  pkt 1, 
2)   do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w  § 53 ust. 1   pkt 2-5 
14. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia 
lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. 
15. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek 
pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 
pracownicy. 
16. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć 
korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu 
w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim 
przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część 
dobowego wymiaru czasu pracy. 
17. W przypadku określonym w ust. 16 podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 
pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem 
wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, 
przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z 
wykonywaniem pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 
18. Przepisy ust. 13,14,15, 16 i 17 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca 
wychowującego dziecko: 
1)   w przypadku, o którym mowa w  § 53 ust. 4, 
2)   w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. 
19.  W przypadku, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, pracownik-ojciec wychowujący 
dziecko wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez 
pracownicę. 
20.  Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w 
wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca 
życia. 
21.Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca 
wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 
pracownika. 
22.Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który 
przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 
1)   20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 
2)   31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 
3)   33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 
4)   35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 
5)   37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci 
- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie 
dłużej  niż  do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przepisy  §53 ust.  4-9 stosuje się 
odpowiednio. 



23. Jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 22, przyjął dziecko w wieku do 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego. 
24. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze: 
1)   do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w ust. 22 pkt 1, 
2)   do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w ust. 22  pkt 2-5, 
3)   do 3 tygodni - w przypadku, o którym mowa w ust. 23. 
25.  Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. 
26. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną 
data porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. 
27. Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 
urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach 
określonych odrębnymi przepisami 
28. Stan ciąży powinien  być stwierdzony świadectwem lekarskim.  
29. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na 
zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli 
badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas 
nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. 
30. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do 
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. 
31. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w ust. 30, bez względu na to, czy 
korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może 
skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. 
32. Rodzice dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego 
mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres 3 miesięcy. Urlopu 
udziela  się na wniosek pracownika i może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach 
33. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia 
zakończenia tego urlopu. Za wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o 
pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
34. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu 
wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o 
pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. 
35. W czasie urlopu wychowawczego  pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową 
u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność,  a także naukę lub 
szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem. 
36. W przypadku ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w 



terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia 
powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. 
37. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy 
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem 
zamierzonego podjęcia pracy. 
37. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do 
pracy  na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 
równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku 
odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym 
od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na 
stanowisku zajmowanym przed tym urlopem 
38. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu 
zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
39. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy 
wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa 
pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego 
urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
40.  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o 
obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu 
pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy, w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające 
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
41. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do 
organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. 
42. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co 
najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. 
43. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień 
poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, w takim przypadku termin udzielonego 
urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu 
przedłużeniu. Przepis ten nie ma zastosowania , jeżeli urlop wychowawczy został 
udzielony w wymiarze  nie przekraczającym 1 miesiąca. 
44. Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą organu udzielającego urlopu, 
2) z początkiem roku szkolnego – po uprzednim zawiadomieniu organu 
udzielającego urlopu, co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem 
podjęcia pracy. 
45. W przypadku wykorzystania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo 
do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po 
zakończeniu urlopu wychowawczego. 
46. Nauczycielowi, 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.” 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. 
Pozostałe zapisy w Regulaminie Pracy pozostają bez zmian. 
Pleszew, dnia 12 grudnia 2008 r. 



 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 



Aneks z dnia 15 maja  2009 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 
§ 13  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„1. Czas pracy pracownika powinien być w pełni wykorzystany na prace zawodową. 
2. Pracodawca przeznacza w swoich planach finansowych kredki finansowe na 
szkolenie pracowników. 
1. Pracodawca uczestniczy w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników niepedagogicznych na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i polityki Społecznej z 12 
października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.). 
W szczególności, pracownikom przysługuje płatny urlop szkoleniowy i zwolnienie 
od pracy w odpowiednim rozmiarze w sytuacji, gdy podnoszenie kwalifikacji 
odbywa się na podstawie skierowania ze strony pracodawcy. 

4. Pracodawca uczestniczy w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli   na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej  z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, 
artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń 
związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania Dz. 
U. Nr 1 poz. 5 z 2001r. 
5. Pracodawca może również zobowiązać się do dalej idących świadczeń, w 
szczególności pokrywania kosztów szkolenia, dojazdów, względnie pomocy 
naukowych. 
1. Umowa z pracownikiem określająca te świadczenia może także przewidywać 

obowiązek częściowego lub całkowitego zwrotu tych świadczeń w oznaczonych 
sytuacjach.” 

 
 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2009 r. 
 
Pozostałe zapisy w Regulaminie Pracy pozostają bez zmian. 
 
Pleszew, dnia 15 maja  2009 r. 
 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 



 
 
 

Aneks z dnia 15 grudnia  2010 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 

 
 

W § 14 w ust. 1   Regulaminu Pracy dodaje się punkt 4, który otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 
„ 4)  Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu 
wolnym                  od pracy w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy, to nie obniża 
ono wymiaru czasu pracy.” 

 
 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. 
 
Pozostałe zapisy w Regulaminie Pracy pozostają bez zmian. 
 
 
Pleszew, dnia 15 grudnia  2010 r. 
 
 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
 
 
 
 
 



Aneks z dnia 17 czerwca  2013 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 
§ 53  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 
1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 
2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 
4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 
5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 
2. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed 
przewidywaną datą porodu.. 
3. Po  porodzie przysługuje  urlop macierzyński  niewykorzystany przed porodem aż 
do wyczerpania okresu ustalonego w § 53 ust. 1  
4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim 
przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi 
- ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 
5. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do 
wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca 
wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
przez pracownika, wskazany w jego wniosku               o udzielenie urlopu, 
przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego 
przez pracownicę. 
6. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w 
wymiarze  8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo 
do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica 
uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia 
uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. 
7.   W przypadku, o którym mowa w ust. 6, urlop macierzyński pracownicy przerywa 
się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący 
dziecko. 
8. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w ust. 
6 i w ust. 7, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 53 ust. 1  
9. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu 
wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu. 
10. W razie  urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 
8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po 
porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, 
która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim 
przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych 
przy życiu. 
11. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo 
do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 
12. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która  
wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego 
urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.  



13. Jeżeli matka zrezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie  w celu 
przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu 
macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednak urlop 14. 
Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 
1)   do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w  § 53 ust. 1  pkt 1, 
2)   do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w  § 53 ust. 1   pkt 2-5 
15. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch 
częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub 
jego wielokrotności. 
16. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek 
pracownika składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 
pracownika 
1) We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego określa się termin 
zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej 
części dodatkowego urlopu macierzyńskiego - termin zakończenia pierwszej części 
tego urlopu  oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. 
17. Pracownik  może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u 
pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego 
wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. 
18. W przypadku określonym w ust. 17 podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 
pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
wykonywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, 
przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z 
wykonywaniem pracy;. Pracodawca uwzględnia  wniosek pracownika, chyba że nie 
jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje 
pracownika na piśmie. 
19. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze określonym w ust. 14 pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w 
wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie. 
20.Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech 
częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających 
bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia. 
21..Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W 
takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru określonego w 
ust. 19. 
22. .Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w 
terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; 
pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
23. We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa się termin zakończenia 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej 
części urlopu rodzicielskiego - termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu 
oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wniosek 
dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu 
przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, 



w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie 
objętym wnioskiem. 
24.  Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w 
wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: 
1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo 
2)  do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 
przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7  roku życia, a w 
przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż  do ukończenia przez nie 10 roku życia. 
25..Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca 
wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 
pracownika. 
26. Pracownik, nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i 
wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w 
sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako 
rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny 
wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 
pełnym wymiarze wynikającym z ust. 29, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z ust. 19; pracodawca jest 
obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
27.Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który 
przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 
1)   20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 
2)   31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 
3)   33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 
4)   35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 
5)   37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci 
- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie 
dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.  
28. Jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 27, przyjął dziecko w wieku do 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego. 
29 Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego   w wymiarze: 
1)do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w ust. 27 pkt 1, 
2)do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w  ust. 27 pkt 2-5, 
3)do 3 tygodni - w przypadku, o którym mowa w ust. 28 
30. Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Przepisy ust. 19-23 stosuje się 
odpowiednio. 
31.  Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. 
26. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną 
data porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. 



32. Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na 
zasadach  i warunkach określonych odrębnymi przepisami 
33. Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o 
udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z  ust. 14 pkt 1 i 2  a 
bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 
wynikającym z  ust. 19; Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 
pracownicy. 
34. W przypadku, o którym mowa w ust.33, pracownica może zrezygnować z 
korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić 
do pracy. 
35. .Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z 
korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w 
terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy; Pracodawca jest 
obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 
36. W przypadku, o którym mowa w ust. 34 i 35 , pracownik-ojciec wychowujący 
dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części 
takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca 
wychowującego dziecko. 
37. W przypadku, o którym mowa w ust. 33, pracownica może zrezygnować z 
korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. 
38. .Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z 
korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym 
niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownicy. 
39. W przypadku, o którym mowa w ust. 37 i 38, pracownik-ojciec wychowujący 
dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w 
całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca jest 
obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. 
40. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może zrezygnować z korzystania z części 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu rodzicielskiego, 
udzielonych zgodnie z ust. 36 i ust. 39 
41. W przypadku, o którym mowa w ust. 40, do pracownika-ojca wychowującego 
dziecko stosuje się odpowiednio ust. 35, a do pracownicy - odpowiednio ust.36, jeżeli 
skorzystała z pozostałej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z 
pozostałej części urlopu rodzicielskiego. 
42. W przypadku gdy pracownica oraz pracownik-ojciec wychowujący dziecko dzielą 
między siebie dodatkowy urlop macierzyński albo urlop rodzicielski zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 34, ust. 37lub ust. 40, stosuje się odpowiednio przepisy 
ust.15 lub art. 20 
43. Stan ciąży powinien  być stwierdzony świadectwem lekarskim.  
44. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na 
zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli 
badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas 
nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. 



45. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Do 
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia 
46. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w ust. 45, bez względu na to, czy 
korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może 
skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. 
47. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu 
wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres 3 
miesięcy. Urlopu udziela się na wniosek pracownika i może być wykorzystany 
najwyżej w 4 częściach 
48. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia 
zakończenia tego urlopu. Za wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o 
pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
49. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu 
wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o 
pracę, umowa rozwiązuje  się w terminie wynikającym z tej czynności. 
50. W czasie urlopu wychowawczego  pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową 
u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność,  a także naukę lub 
szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem. 
51. W przypadku ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w 
terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia 
powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. 
52. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy 
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem 
zamierzonego podjęcia pracy. 
53. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do 
pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 
równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku 
odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym 
od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na 
stanowisku zajmowanym przed tym urlopem 
54. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu 
zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
55. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy 
wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa 
pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego 
urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
56. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o 
obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu 
pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez 



pracodawcę umowy, w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające 
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
57. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do 
organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. 
58. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co 
najmniej na  1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. 
59. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień 
poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, w takim przypadku termin udzielonego 
urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu 
przedłużeniu. Przepis ten nie ma zastosowania , jeżeli urlop wychowawczy został 
udzielony w wymiarze nie przekraczającym 1 miesiąca. 
60. Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą organu udzielającego urlopu, 
2) z początkiem roku szkolnego – po uprzednim zawiadomieniu organu 
udzielającego urlopu, co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem 
podjęcia pracy. 
61. W przypadku wykorzystania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo 
do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po 
zakończeniu urlopu wychowawczego. 
62. Nauczycielowi, 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. 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. 
 
Pozostałe zapisy w Regulaminie Pracy pozostają bez zmian. 
 
Pleszew, dnia 17  czerwca 2013 r. 
 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do Regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
 



Aneks z dnia 12 sierpnia  2013 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 

 
§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy                                
oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
a)  dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  
 

pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  
  
 
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład                      
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
 

b)  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji: 
- starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 
do godz. 14.00, 
- pomoc administracyjna  - ½ etatu od poniedziałku do czwartku od  godz. 8.00 do 
godz. 13.00, 
- starszy inspektor ds. bhp – 1/5 etatu  pn, wt, śr – od godz. 13.00  do godz. 15.00, 
czw, pt – od godz. 14.00 do godz. 15.00 
 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  
 

- pierwsza zmiana -  ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 
13.00  
- druga zmiana – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 
20.00,                     a robotnik wykwalifikowany na Sali sportowej od poniedziałku 
do piątku od godz. 15.00 do godz. 21.00 
  
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
 
 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
 

 
 

1) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

 



3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w 
pełnym                    i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie 
załącznika nr 2                             do Regulaminu.” 

 
 

§ 18  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
 
 

„Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, 
mają prawo do 20 – minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.  Dla 
pracowników administracji oraz   pracowników obsługi na I zmianie przerwa  
rozpoczyna się o godzinie 10.35, a kończy się o godzinie 10.55. Dla pracowników 
obsługi na II zmianie  przerwa rozpoczyna się o godzinie 16.35, a kończy się o 
godzinie 16.55.” 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r. 
 
Pleszew, dnia 12 sierpnia 2013 r. 

 
 

Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

 
 



Aneks z dnia 14 lutego 2014 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 

§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy  
oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
a)  dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  
 

pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  
  
 
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład  
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
 

b)  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji: 
- starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00                             
do godz. 14.00, 
- specjalista ds. organizacyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Profesjonalna 
szkoła”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego -  ½ etatu od poniedziałku do piątku 
od  godz.11.00 do godz. 15.00, 
- starszy inspektor ds. bhp – 1/5 etatu  pn, wt, śr – od godz. 13.00  do godz. 15.00, 
czw, pt – od godz. 14.00 do godz. 15.00 
 
 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  
 

- pierwsza zmiana -  ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 
13.00  
- druga zmiana – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 
20.00,                      a robotnik wykwalifikowany na Sali sportowej od poniedziałku 
do piątku od godz. 15.00 do godz. 21.00 
  
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
 
 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

 
 



1) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

 
3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym                            
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika nr 2 do 
Regulaminu.” 

 
§ 2 

 
 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r.  
 
Pleszew, dnia 14.02.  2014 r. 

 
 

Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 



Aneks z dnia 14 maja  2014 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy oraz 
wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
a)  dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  

pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  
    druga zmiana od godz. 13.00 do godz. 21.00 (robotnik wykwalifikowany na Sali 

sportowej ) 
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

b)  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji: 
- starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 
do godz. 14.00, 
- Specjalista ds. organizacyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Profesjonalna 
szkoła”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego -  ½ etatu od poniedziałku do piątku 
od  godz. 11.00 do godz. 15.00, 
- starszy inspektor ds. bhp – 1/5 etatu  pn, wt, śr – od godz. 13.00  do godz. 15.00, 
czw, pt – od godz. 14.00 do godz. 15.00 
2) na stanowiskach pracowników obsługi: 
- pierwsza zmiana – ¾ etatu od poniedziałku do piątku  od godz. 7.00 do godz. 14.00  
(rzemieślnik specjalista) 

- druga zmiana – 3/4  etatu od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 
20.00. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

3) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 
3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym                            
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika nr 2 do 
Regulaminu.” 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  01 czerwca 2014 r. 
 
Pleszew, dnia 14 maja  2014 r 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi.  



Aneks z dnia 14 września  2015 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 

§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy                               
oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
a)  dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  

pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  
    druga zmiana od godz. 14.00 do godz. 22.00robotnik wykwalifikowany na  Sali 

sportowej ) 
 
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

 
b)  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji: 
- starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00                       
do godz. 14.00, 
- starszy inspektor ds. bhp – 1/5 etatu  pn, wt, śr – od godz. 13.00  do godz. 15.00, 
czw, pt – od godz. 14.00 do godz. 15.00 
 

 
3) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 
 
3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym                          
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika nr 2 do 
Regulaminu.” 
 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  01 października 2015 r. 
 
Pleszew, dnia 14 września  2015 r. 

 
 

Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

 



  Aneks z dnia 1 września  2015 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 

§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy                               
oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
a)  dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
a) na stanowisku głównego księgowego 
-  rozpoczęcie między godziną 7.00 a 9.40, 
-  zakończenie między godziną 15.00 a 16.40, 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  

pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  
    druga zmiana od godz. 14.00 do godz. 22.00  

 
Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

 
b)  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji: 
- starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00                          
do godz. 14.00, 
- starszy inspektor ds. bhp – 1/5 etatu  pn, wt, śr – od godz. 13.00  do godz. 15.00, 
czw, pt – od godz. 14.00 do godz. 15.00 
 

 
3) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 
 
3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym                          
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika nr 2 do 
Regulaminu.” 
 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  15 września 2015 r. z mocą obowiązującą 
od dnia 01 września 2015 r. 
 
Pleszew, dnia 1 września  2015 r. 

 
 

Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
 



Aneks z dnia 30 kwietnia  2018 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 
§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy                                 
oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
a)  dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  

pierwsza zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00  
     druga zmiana od godz. 14.00 do godz. 22.00 

Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

b)  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji: 
- starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 
do godz. 14.00, 
- starszy inspektor ds. bhp – 1/5 etatu  pn, wt, śr – od godz. 13.00  do godz. 15.00, 
czw, pt – od godz. 14.00 do godz. 15.00 
- pomoc administracyjna – 1/5 etatu piątek – od godz. 7.00  do godz. 15.00 
3) pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 
 
3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym                          
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika nr 2 do 
Regulaminu.” 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  15 maja 2018 r. 
 
Pleszew, dnia 30 kwietnia  2018 r. 

 
 

 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do Regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

 



Aneks z dnia 17 grudnia  2018 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 
§ 57  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„1. Wypłata wynagrodzenia i inne należności wynikające ze stosunku pracy są 
dokonywane na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik 
złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do 
rąk własnych.” 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2019 r. 
 
Pleszew, dnia 17 grudnia  2018 r. 

 
 

 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do Regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

 
 



Aneks z dnia 16 września  2020 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 
§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy                                 
oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 
a)  dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
2) na stanowiskach pracowników obsługi  

pierwsza zmiana: 
-  robotnik wykwalifikowany Rafał Cierniak od godz. 6.30 do godz. 14.30, 
- pozostali pracownicy obsługi na I zmianie od godz. 7.00 do godz. 15.00  

     druga zmiana: 
    od godz. 14.00 do godz. 22.00 

Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 
czasu pracy , czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 

b)  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
1) na stanowiskach pracowników administracji: 
- starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 
do godz. 14.00, 
2) dla pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 
3. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika nr 2 do 
Regulaminu.” 
 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  01 października 2020 r. 
 
Pleszew, dnia 16.09. 2020 r. 

 
 

 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do Regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

 
 
 

Aneks z dnia 16 września 2021 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
 
§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 



 
„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy oraz 
wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 

1) dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
a) na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
b) na stanowiskach pracowników obsługi  

 pierwsza zmiana: 

 robotnik wykwalifikowany Rafał Cierniak od godz. 6.30 do godz. 14.30, 

 rzemieślnik specjalista od godz. 7.00 do godz. 15.00  

 pozostali pracownicy obsługi na I zmianie od godz. 7.00 do godz. 15.00  

 druga zmiana: 

 od godz. 14.00 do godz. 22.00 
3. Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 

czasu pracy, czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
4. Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 

czasu pracy, czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
5. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 

1) na stanowiskach pracowników administracji: starszy referent ds. finansowych 
– ¾ etatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00, 

2) dla pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu 
dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

6. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika nr 2 do 
Regulaminu.” 

 
 

 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  01 października 2021 r. 
 
Pleszew, dnia 16.09. 2021 r. 

 
 

 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do Regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

 
 



Aneks z dnia 16 listopada  2021 r. 
do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 

 
§ 16  Regulaminu Pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„ 1. Rozkład czasu pracy w szkole, a w szczególności początek i koniec pracy oraz 
wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 

1) dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 
a. na stanowiskach pracowników administracji od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
b. na stanowiskach pracowników obsługi  

 pierwsza zmiana: 

 robotnik wykwalifikowany Rafał Cierniak od godz. 6.30 do godz. 
14.30, 

 rzemieślnik specjalista od godz. 7.00 do godz. 15.00  

 pozostali pracownicy obsługi na I zmianie od godz. 7.00 do godz. 
15.00  

 druga zmiana: 

 od godz. 14.00 do godz. 22.00. 
3. Pracowników obsługi zatrudnionych na I zmianie obowiązuje sztywny rozkład 

czasu pracy, czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
4. Pracowników obsługi zatrudnionych na II zmianie obowiązuje sztywny rozkład 

czasu pracy, czyli pracują stale w tych samych dniach i godzinach. 
1) dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy: 
2) na stanowiskach pracowników administracji: 

a. starszy referent ds. finansowych – ¾ etatu od poniedziałku do piątku od 
godz. 8.00 do godz. 14.00, 

b. starszy inspektor ds. bhp – 1/5 etatu  w poniedziałek od godz. 6.50  do 
godz. 13.00, w piątek – od godz. 12.00 do godz. 13.50. 

c. dla pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć 
i planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

5. Rozkład czasu pracy pracowników administracji, obsługi zatrudnionych w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy  załącza się w formie załącznika  nr 2 do 
Regulaminu.” 

 
 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem  01 grudnia 2021 r. 
 
Pleszew, dnia 16.11. 2021 r. 

 
 

 
Adnotacja o uzgodnieniu Aneksu do Regulaminu Pracy z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
 
 


