Zarządzenie nr 9/2011
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Jana Długosza w Nowym Sączu
z dnia 19 września 2011r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Szkoły
Na podstawie:
1.ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późniejszymi zmianami),
2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674
z późniejszymi zmianami),
3. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854),
4. ustawy z dnia 07 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2578)
5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku - o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr
223 poz. 1458)
6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398);
7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz. U.
z 1996 r., Nr 60, poz. 281)
8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie prac wzbronionych
kobietom (Dz. U. z 2002 r. Nr 114, poz. 545 z późniejszymi zmianami)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 08 stycznia 1997 roku w sprawie
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia
za czas urlopu oraz ekwiwalent pieniężny za urlop (dz. U. Nr 2 poz. 14 z późniejszymi
zmianami),
10. ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku – o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu (Dz. U. Nr 54 , poz. 310)
11. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),
12. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973),
13. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)
14. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.267 z późn. zm.)
15.Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90 poz. 844 z późniejszymi zm.)
16. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr
11, poz. 74 z późniejszymi zm.)
17. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zm.)
18.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz.U.
z 1996 r. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.)

§1
Wprowadzam i zalecam do realizacji Regulamin Pracy Szkoły w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu, który stanowi załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Do wiadomości i stosowania wyżej określonego Regulaminu Pracy szkoły zobowiązani są
wszyscy pracownicy szkoły.
§3
Zapoznanie z zarządzeniem należy potwierdzić własnoręcznym czytelnym podpisem.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2011r..

Dyrektor szkoły:

Aleksander Rybski

Nowy Sącz, 19 września 2011r.

