Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2018
z dnia 24 września 2018 roku

REGULAMIN UMUNDUROWANIA
DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I STATKU
SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE

1.

REGULAMIN OKREŚLA:

1. Kategorie

pracowników

uprawnionych

oraz

zobowiązanych

do

noszenia

umundurowania,
2. szczegółowe zasady okoliczności oraz sposób noszenia umundurowania i odznak przez
pracowników,
3. W związku ze stopniowym otrzymywaniem środków na umundurowanie od Organu
Prowadzącego, dofinansowanie do umundurowania nie otrzymają wszyscy pracownicy
w jednym roku budżetowym.
2.
UMUNDUROWANIE PRACOWNIKÓW

1. Pracownikami zobowiązanymi do noszenia umundurowania wg zasad określonych w
niniejszym regulaminie są wszyscy nauczyciele i pracownicy statku Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie.
2. Pracownicy dysponujący zawodowymi dyplomami morskimi, mają prawo nosić
umundurowanie właściwe dla posiadanych uprawnień.
3. Pracownicy zobowiązaniu do noszenia umundurowania występują w nich podczas
pełnienia obowiązków służbowych na terenie szkoły i statku szkolnym, także z okazji
uroczystości organizowanych przez szkołę, oraz w czasie służbowej reprezentacji
szkoły na zewnątrz.

4. Wyróżnia się następujące zestawy umundurowania(szczegółowy opis wzorów w
załączniku nr 1);
PEŁNY NAUCZYCIELE – marynarka mundurowa czapka ( kobiety kapelusz) koszula biała,
krawat, spodnie mundurowe /spódnica, półbuty czarne.
ROBOCZY – sweter mundurowy lub koszulka polo z emblematem zatwierdzonym przez
Szkołę, czapka (kobiety kapelusz), spodnie mundurowe/spódnica, półbuty czarne.
LETNI – koszula biała z pagonami lub koszulka polo z emblematem zatwierdzonym przez
szkołę, czapka (kobiety kapelusz), spodnie mundurowe/spódnica, półbuty czarne
5. Poszczególne zestawy mundurowe stosuje się wyłącznie w formie kompletnej.
6. Nie dopuszcza się łączenia części umundurowania z elementami ubioru cywilnego.
7. Szczegółowy opis wzorów umundurowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
8. Okresy używalności umundurowania określone są w załączniku nr 2 do niniejszego
regulaminu.
3.

ZASADY DOFINANSOWANIA UMUNDUROWANIA

1. W ramach posiadanych środków szkoła może dofinansować umundurowanie
pracowników.
2. Dofinansowanie może być przyznane tylko pracownikom zatrudnionym na czas
nieokreślony.
3. Dofinansowanie dotyczy niepełnego zestawu (bez koszuli, krawata i butów) lub
zestawu roboczego (bez koszuli i butów) przysługuje pracownikowi raz na cztery
lata.
4. W przypadku Statku szkolnego wszyscy pracownicy niezależnie od okresu trwania
umowy otrzymują dofinansowanie do niepełnego zestawu (bez koszuli, krawata,
czapki, marynarki butów).
5. Co roku przysługują każdemu pracownikowi dwie koszulki polo z emblematem
zatwierdzonym przez Szkołę.
6. Koszt umundurowania pokrywa w ¼ uprawniony pracownik, a w ¾ szkoła.

7. Pracownik do 30 września składa wniosek do dyrektora szkoły (zał. Nr 2)
8. W ciągu 7 dni Dyrektor zwołuje komisję w składzie:


- wicedyrektor



- kierownik gospodarczy



- księgowy



- przedstawiciel organizacji związkowej

9. Komisja rozpatruje wnioski i przyznaje dofinansowania w ramach posiadanych
środków.
10. W roku 2018 w pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrzone zostaną wnioski
pracowników nie posiadających pełnego umundurowania.

4.
ZASADY UŻYTKOWANIA

1. W przypadku utraty lub zniszczenia całości lub części umundurowania przed upływem
okresu używalności, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły bez winy pracownika,
otrzymuje on za zgodą dyrektora nowe umundurowanie na warunkach określonych w
punkcie 3.
2. W przypadku gdy utrata lub zniszczenie całości lub części umundurowania nastąpiły z
umyślnej lub nieumyślnej winy pracownika zobowiązany on jest do uzupełnienia
umundurowania na własny koszt.
3. Okresy używalności umundurowania przez pracowników ulegają wydłużeniu o okresy:


Urlopów wychowawczych,



Urlopów macierzyńskich i rodzicielskich



Urlopów dla poratowania zdrowia



Zwolnień lekarskich pracowników przekraczająca okres trzech miesięcy

4. Pracownik ma prawo ubiegać się o nowy sort mundurowy przed upływem okresu
używalności jedynie na własny koszt. Chyba, że dyrektor szkoły zdecyduje inaczej.

Załącznik nr 1 do Regulamin umundurowania
dla pracowników pedagogicznych i statku szkolnego
w Zespole Szkół Morskich w Darłowie

WZORY UMUNDUROWANIA I OZNAK SŁUZBOWYCH

MUNDURY NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW STATKU SZKOLNEGO

ŻAKIET PRZÓD

MARYNARKA PRZÓD

MARYNARKA/ŻAKIET TYŁ
Marynarka mundurowa/żakiet, koloru ciemnogranatowego, typ marynarski,
z dwoma rzędami guzików o średnicy 25 mm, po 4 guziki w każdym rzędzie, u dołku kurtki
po bokach kieszenie (wszyte) z patkami.

Spodnie, koloru ciemnogranatowego1typ marynarski, bez mankietów, dwie
kieszenie boczne wszyte i jedna kieszeń tylna wszyta z prawej strony.

Spódnica (dla kobiet) koloru ciemnogranatowego, prosta bez kontrafałdy.

KOSZULKA POLO MĘSKA

KOSZULKA POLO DAMSKA

Koszulki Polo z krótkim rękawem koloru czarnego bawełniane z prawej strony naszyty
emblemat haftowany zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Dla kobiet taliowany krój z
bocznymi szwami zakończony małymi rozporkami, kołnierz oraz rękaw wykończony
lamówką z dzianiny ściągaczowej, zapinana na 5 guzików w kolorze materiału/ męskie 3
guziki.

Sweter z czarnej wełny, z lewej strony naszyta kieszeń z czarnej
elanobawełny z patką zapinaną na rzepy, na ramionach i łokciach wzmocnienie (łaty) z
elanobawełny koloru czarnego, naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13 mm.

Koszula z długim rękawem typu klasycznego, bawełniana koloru białego z kołnierzykiem,
zapinana na guziki. Na obu piersiach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na guzik.
Koszula z krótkim rękawem typu klasycznego, bawełniana koloru białego z kołnierzykiem,
zapinana na guziki. Na obu piersiach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na
ramionach wszyte naramienniki zapinane na guziki.
Krawat
Krawat wykonany z gładkiej tkaniny (bez połysku), w kolorze czarnym.
Półbuty koloru czarnego, wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane,
wytłaczane ani dziurkowane. Półbuty męskie są z przodu sznurowane. Półbuty damskie bez
zapięcia.
Rajstopy damskie koloru beżowego

DYREKTOR SZKOŁY

Czapka oficerska marynarki handlowej biała z czarnym otokiem oraz haftowanym
emblematem składającym się ze srebrnej kotwicy, na której umieszczony jest na tarczy koloru
czerwonego z białą obwódką srebrny orzeł oraz 10 liści laurowych koloru złotego
(haftowanych) okalających kotwicę. Na daszku jeden rząd liści laurowych koloru złotego.
NAUCZYCIEL I PRACOWNICY STATKU

Czapka oficerska marynarki handlowej biała z czarnym otokiem oraz haftowanym
emblematem składającym się ze srebrnej kotwicy, na której umieszczony jest na tarczy koloru
czerwonego z białą obwódką srebrny orzeł oraz 10 liści laurowych koloru złotego
(haftowanych) okalających kotwicę.

Kapelusz damski biały z czarnym otokiem oraz haftowanym emblematem składającym się ze
srebrnej kotwicy, na której umieszczony jest na tarczy koloru czerwonego z białą obwódką
srebrny orzeł oraz 10 liści laurowych koloru złotego (haftowanych) okalających kotwicę.

EMBLEMATY I DYSTYNKCJE NOSZONE NA RĘKAWACH I PAGONACH

DYREKTOR SZKOŁY

WICEDYREKTOR SZKOŁY

KIEROWNIK INTERNATU ORAZ KIEROWNIK
WARSZTATÓW SZKOLNYCH, NAUCZYCIELE I
WYCHOWAWCY ZE STUDIAMI WYŻSZYMI – PO 25
LATACH PRACY ZAWODOWEJ

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY ZE STUDIAMI
WYŻSZYMI – POWYŻEJ 15 LAT PRACY ZAWODOWEJ,
NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY BEZ STUDIÓW PO 25
LATACH PRACY NAUCZYCIELSKIEJ

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY ZE STUDIAMI WYŻSZYMI
– POWYŻEJ 9 LAT PRACY ZAWODOWEJ, NAUCZYCIELE I
WYCHOWAWCY BEZ STUDIÓW PO 15 LATACH PRACY
NAUCZYCIELSKIEJ

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY ZE STUDIAMI WYŻSZYMI
– POWYŻEJ 3 LAT PRACY ZAWODOWEJ, NAUCZYCIELE I
WYCHOWAWCY BEZ STUDIÓW PO 9 LATACH PRACY
NAUCZYCIELSKIEJ

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY ZE STUDIAMI WYŻSZYMI
– DO 3 LAT PRACY ZAWODOWEJ, NAUCZYCIELE I
WYCHOWAWCY BEZ STUDIÓW WYŻSZYCH DO 9 LAT
PRACY NAUCZYCIELSKIEJ

EMBLEMAT NA KOSZULKI POLO

EMBLEMAT NOSZONY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW NA
KOSZULKOACH POLO. EMBLEMAT JEST HAFTOWANY.

Załącznik nr 2 do Regulamin umundurowania
dla pracowników pedagogicznych i statku szkolnego
w Zespole Szkół Morskich w Darłowie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO UMUNDUROWANIA
……………………………..
Imię i Nazwisko

………………………………
Stanowisko

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH
W DARŁOWIE

1. Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do umundurowania;
a. PEŁNEGO – marynarka mundurowa czapka ( kobiety kapelusz) spodnie
mundurowe /spódnica,
b. ROBOCZEGO – sweter mundurowy lub koszulka polo z emblematem
zatwierdzonym przez Szkołę, czapka (kobiety kapelusz), spodnie
mundurowe/spódnica,
c. LETNIEGO – koszulka polo z emblematem zatwierdzonym przez szkołę, czapka
(kobiety kapelusz), spodnie mundurowe/spódnica.
2. Uzasadnienie złożenia wniosku o dofinansowanie:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
…………………..
Podpis pracownika

Załącznik nr 3 do Regulamin umundurowania
dla pracowników pedagogicznych i statku szkolnego
w Zespole Szkół Morskich w Darłowie

OKRESY UŻYWALNOŚCI UMUNDUROWANIA

Lp.

RODZAJ ODZIEŻY

ILOŚĆ

OKRES ZUŻYCIA W
MIESIĄCACH

1.

MARYNARKA/ŻAKIET

1

48

2.

SPODNIE/SPÓDNICA

1

48

3.

CZAPKA/KAPELUSZ

1

48

4.

SWETER

1

48

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
Dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
z dnia 24 września 2018 r.

W sprawie wprowadzenia Regulamin umundurowania dla pracowników pedagogicznych i

statku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie.

§1

Wprowadza się do użytku służbowego Regulamin umundurowania dla pracowników
pedagogicznych i statku szkolnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

