ZARZĄDZENIE nr 23/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
im. Czesława Miłosza w Rybniku
z dnia 28.11.2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku
Na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu pracy, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r
o pracownikach samorządowych (j.t. Dz U. z 2016 r poz.902)
zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadzam zmiany do Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 36, który stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania z treścią Regulaminu Pracy.
§ 3.
Zobowiązuję sekretarza szkoły do przygotowania listy do podpisu pracowników o zapoznaniu
się z treścią Regulaminu Pracy.
§ 4.
Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości
pracowników.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2020r..

Załącznik nr 1.
Regulamin Pracy
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 36 im. Czesława Miłosza
w Rybniku
ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne
§2
Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady prawa pracy oraz ustala porządek
wewnętrzny w Szkole Podstawowej nr 36 w Rybniku, zwanym dalej „Szkołą" w oparciu
o przepisy zawarte w:
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
art. 104 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
z późn. zm.)
 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)- art. 15 ust. 2 ustawy z 14
grudnia 2016 r.
 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1202 ze zm.) lub ustawy z 26 stycznia 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
ze zm.);
 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374
z późn. zm.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,
poz.1389)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1166 z późn. zm.)
Rozdział II
Organizacja pracy
§2
Pracodawca ma prawo:
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną
pracę szkoły.
2. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy,
etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub
poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało
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od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole. Decyzję podejmie dyrektor
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi
na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą
maila, telefonu.
Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony
czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, a zwłaszcza w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.”
Decyzje w sprawie organizacji pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły lub placówki podejmuje dyrektor szkoły lub placówki, natomiast decyzje
w sprawie organizacji pracy dyrektora – organ prowadzący szkołę.
Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie
epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane
w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
§4

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Szkoły jest:
 Pracownik, który zaobserwował u siebie objawy chorobowe nie powinien przychodzić
do pracy. Ma obowiązek poinformowania dyrektora o swojej nieobecności i zgłosić się
do lekarza
§ 5.
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie
na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu
pracy jest niedopuszczalna.
§ 6.
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony,
zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 7.
1. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób,
bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 6.
2. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn
określonych w § 6 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej
korzystnie niż inni pracownicy.

3. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby
wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub
znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub
kilka przyczyn określonych w § 6, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest
obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty,
a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.
4. Przejawem dyskryminowania jest także:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego
taktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności
pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).
5. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie
o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub
skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego
zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
Na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy
(molestowanie seksualne). Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub
molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się
molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji wobec pracownika.
6. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem ust. 1 – 4,
uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn
określonych w § 6, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków
zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń
związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
7. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do
osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 6, jeżeli rodzaj
pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny
wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem
zawodowym stawianym pracownikowi,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu
pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracownika bez
powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w § 6,
3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na
ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność,

4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania
pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie
pracowników ze względu na wiek.
8. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania
podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub
znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 6
przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności w zakresie
określonym w tym przepisie.
9. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę
o jednakowej wartości.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia,
bez względu na ich nazwę, charakter, a także inne świadczenia związane z pracą,
przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
11. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników
porównywalnych
kwalifikacji
zawodowych,
potwierdzonych
dokumentami
przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym,
a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
12. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma
prawo do odszkodowania na zasadach określonych w prawie pracy.
13. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania
pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie
przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.
14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek
formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
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§ 8.
W Szkole obowiązuje „Procedura antymobbingowa”.
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, izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespołu pracowników.
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy
odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
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.
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie
z podaniem przyczyny, o której mowa w ust. 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracownik ma prawo do:
1. Pracownik, w okresie kwarantanny ma prawo do wykonywania pracy zdalnej po ustaleniu
z pracodawcą. Praca zdalna nie może odbywać się poza miejscem kwarantanny.
2. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny
stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574, z późn. zm.).
3. Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie
będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania odbywany przez
nauczyciela staż nie ulegnie przedłużeniu.
4. Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie
nauczyciel nie będzie świadczyć pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 K OD E KS U P RA CY ,
który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Zatem za dni, w których
nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz
będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.
5. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel ma obowiązek oceniania osiągnięć edukacyjnych
ucznia, które polega na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez: zdjęcia, skany lub
filmy z wykonanych zadań, rozmowy telefoniczne, videokonferencje, komunikację za
pomocą dostępnych komunikatorów np. Messenger, sprawdziany online, karty pracy,
notatki, testy, kartkówki, sprawdziany, wypowiedzi pisemne itp. odesłane przez pocztę
elektroniczną
6. W czasie nauczania zdalnego nauczyciele zobowiązani są do realizacji treści z podstawy
programowej wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do
przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. Planując jednostkę lekcyjną
uwzględniają przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym
skierowanych do kształcenia specjalnego.
Rozdział III
Czas pracy i porządek wewnętrzny
SYSTEMY I ROZKŁADY CZASU PRACY ORAZ OKRESY ROZLICZENIOWE
§6
1. Za pracę w niedzielę i inne dni wolne od pracy, uważa się pracę wykonywaną pomiędzy
godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 dnia następnego.
2. Osoby wykazujące objawy choroby (w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną
temperaturą ) powinny niezwłocznie założyć maseczkę i odizolować się od innych osób –
dotyczy to osób, u których objawy wystąpią podczas pobytu w pracy.
ROZDZIAŁ V
Urlopy pracownicze
§1

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez
uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego
niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze
do 30 dni urlopu.
ROZDZIAŁ VIII
Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 5.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia wprowadza się szczególny
nadzór nad pomieszczeniami Szkoły i terenem wokół budynku Szkoły w postaci środków
technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
2. Monitoring obejmuje na zewnątrz obszar wokół budynku Szkoły, parkingi i boisko szkolne,
a wewnątrz korytarze. Miejsca objęte monitoringiem są odpowiednio oznakowane.
3. Nagrania obrazu są zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Osoby upoważnione do dostępu do nagrań obrazu mają obowiązek zachowania
w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu.
5. Nagrania obrazu pracodawca może przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały
zebrane, i przechowuje je przez okres 14 dni od dnia nagrania.
6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin określony w ust. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
7. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 i 6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu powinny zostać zniszczone.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 5 października 2020r.

