
Procedura

Udzielania urlopu dla poratowania

zdrowia

Szkoła Podstawowa

im. Lotników Polskich

w Płocicznie-Tartak



§ 1

Informacje ogólne

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po

przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2

obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia

w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku:

a) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem

choroby zawodowej,

b) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki

środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,

c) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

2. W zależności od przyczyny korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor

podejmuje różne działania po zawnioskowaniu o udzielenie tego urlopu.

§ 2

Procedura udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia - nie dotyczy urlopu udzielanego

w celu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej

1. Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.

2. Dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne udzielenia urlopu są spełnione i ustala,

czy łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie przekroczy 3 lat, a od dnia zakończenia

poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął przynajmniej rok pracy.

3. Dyrektor szkoły po dokładnym sprawdzeniu wymogów formalnych, podejmuje

decyzję:

a) skierowanie nauczyciela do lekarza medycyny pracy na badanie poprzedzające

orzeczenie w sprawie udzielenia urlopu dla poratowanie zdrowia w sytuacji

spełnienia powyższych warunków,

b) odmawia skierowania nauczyciela do lekarza medycyny pracy na badanie

poprzedzające orzeczenie w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

w sytuacji niespełnienia powyższych warunków.

4. Jeżeli nauczyciel nie przedłożył skierowania na leczenie lub rehabilitację

uzdrowiskową, wówczas dyrektor kieruje go na badania do lekarza medycyny pracy.

5. Nauczyciel przedkłada orzeczenie lekarskie.

6. Dyrektor:



a) udziela urlopu - jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki i dyrektor nie ma

zastrzeżeń do zasadności orzeczenia lekarskiego,

b) udziela urlopu w skróconym wymiarze, jeżeli orzeczony urlop zdrowotny miałby

trwać dłużej niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc,

w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne,

c) składa odwołanie od orzeczenia lekarskiego - jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie

przesłanki, ale dyrektor ma zastrzeżenia do zasadności orzeczenia.

7. Podmiot właściwy do rozpoznania odwołania (wojewódzki ośrodek medycyny pracy

lub instytut badawczy w dziedzinie medycyny) rozpatrzy odwołanie w terminie 30 dni

po przeprowadzeniu badań lekarskich także na koszt szkoły. To orzeczenie będzie

ostateczne i przesądzi o prawie do urlopu dla poratowania zdrowia oraz okresie, w jakim

nauczyciel będzie mógł z niego korzystać.

§ 3

Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe

1. Nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub

rehabilitację uzdrowiskową. Nauczyciel może wraz ze skierowaniem złożyć wniosek

o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, jednakże nie jest to warunek konieczny

do skorzystania z urlopu. Samo skierowanie jest dokumentem potwierdzającym

konieczność udzielenia urlopu zdrowotnego.

2. Dyrektor bada czy skierowanie to zostało:

a) wydane przez uprawnionego lekarza;

b) potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ.

3. Dyrektor sprawdza czy nauczyciel ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.

4. Dyrektor sprawdza czy przewidziany okres korzystania z urlopu zdrowotnego nie trwa

dłużej niż do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nauczyciela nabywa

uprawnienia emerytalne. Jeżeli tak - udziela urlopu na okres nie dłuższy niż do końca

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia

emerytalne

5. Dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany w skierowaniu.



Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły o skierowanie na badania lekarskie do

lekarza medycyny pracy – w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia

urlopu dla poratowania zdrowia

…………………………………………...                            ……………………………….
/ imię i nazwisko/                                                              /miejscowość data/

nauczyciel ………………………...........
/stopień awansu zawodowego/

Szkoła ……………………………………

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im Lotników Polskich

w Płocicznie-Tartak

WNIOSEK

skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy – w celu wydania

orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mnie na badania lekarskie,

o których mowa w art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela –

w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,

o którym mowa w art. 73 ust.1 i 2 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189,

z póź. zm.)

Z poważaniem



WZÓR skierowania na badania lekarskie – w celu wydania orzeczenia lekarskiego

o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

.......................................... .                                               ..............................................

(nazwa i adres siedziby szkoły)                                                 (miejscowość, data)

Skierowanie na badanie lekarskie

Działając na podstawie art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), kieruję na badanie lekarskie:

Pana/Panią*)

...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

numer PESEL**.................................................................................................................

zamieszkałego/zamieszkałą*) ..........................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnioną*) na stanowisku ....................................................................
w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania
zdrowia.  Informacja o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowisku:
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

…………………..…………………………………

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis dyrektora szkoły)

P o u c z e n i e:

Na badanie lekarskie należy zgłosić się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania

skierowania na badanie lekarskie.



Druk odwołania od orzeczenia w przedmiocie potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu

dla poratowania zdrowia

........................................ ……...............................

(pieczęć szkoły) miejscowość, data

...................................................

(Imię nazwisko oraz adres nauczyciela)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w

..........................................

za pośrednictwem:

Lekarza medycyny pracy

..........................................................

..........................................................

(imię i nazwisko lekarza, który wydał kwestionowane orzeczenie)

ODWOŁANIE

od orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 73 ust. 10d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst

jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), niniejszym wnoszę odwołanie od orzeczenia lekarskiego

potwierdzonego zaświadczeniem z dnia .................... nr ........../(rok)

o potrzebie/braku potrzeby udzieleniu Pani/Panu .................... zatrudnionej/emu na stanowisku

nauczyciela urlopu dla poratowania zdrowia.

Z ww. zaświadczeniem lekarskim nie zgadzam się z następujących powodów (należy je

wymienić): ……………………………...……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Przy jego wydawaniu nie zostały uwzględnione następujące aspekty sytuacji zdrowotnej

badanego: .................................................................................................................................... .

W mojej opinii następujące objawy zaobserwowane u badanego świadczą

o nietrafności zaskarżonego orzeczenia lekarskiego: ................................................................. .



Uważam, że do prawidłowego ustalenia potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania

zdrowia, powinny zostać przeprowadzone następujące badania .................... oraz

przeanalizowana dokumentacja medyczna badanego, znajdująca się w .................... .

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przeprowadzenie badania Pani/Pana

..................................................................... w trybie odwołania oraz wydanie orzeczenia

lekarskiego w przedmiocie potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

.......................................

Podpis dyrektora/nauczyciela



Wzór pisma nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie

orzeczenia lekarza medycyny pracy

................................................... ...................................................

(imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość i data)

...................................................

(zajmowane stanowisko)

...................................................

(adres)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im Lotników Polskich

w Płocicznie-Tartak

Wniosek

o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U.

z 2017 r. poz.1189)  zwracam się o udzielenie mi urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od

dnia ……………… do dnia……………… łącznie w wymiarze ………… miesięcy.

Podstawą do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest orzeczenie lekarskie

Nr ………../……….lekarza medycyny pracy  z dnia …………, które załączam do niniejszego

wniosku.

…………………………….

(podpis nauczyciela)



Wzór decyzji dyrektora o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia

DECYZJA

w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu

dla poratowania zdrowia

…………………….., dnia ………………..

.............................................

(pieczęć szkoły)

Pan/Pani

…………………………………………

…………………………………………

(stanowisko służbowe)

…………………………………………….

(nazwa szkoły)

Na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r.  (Dz.U.

z 2017 r., poz.1189) i orzeczenia lekarskiego Nr  ……/……….  z dnia ……………..udzielam

Panu/Pani płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na okres od ……………… do

………………., w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

........................................

(podpis dyrektora szkoły)



Wzór decyzji dyrektora o odmowie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

DECYZJA

o odmowie udzielenia nauczycielowi urlopu

dla poratowania zdrowia

…………………….., dnia ………………..

..............................................

(pieczęć szkoły)

Pan/Pani

…………………………………………

…………………………………………

(stanowisko służbowe)

…………………………………………….

(nazwa szkoły)

W związku z Pana/Pani wnioskiem złożonym w dniu …………, nie wyrażam zgody na

udzielenie Panu/Pani płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu zaleconego leczenia.

Przyczyną odmowy jest niespełnienie przez Pana/Panią ustawowych przesłanek, zgodnie z

art. 73 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), uprawniających do udzielenia urlopu,

a mianowicie: ………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..…………………………………..

.................................................

(podpis dyrektora placówki)



Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/przedszkola o udzielenie urlopu dla

poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

................................................... ...................................................

(imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość i data)

..............................................................

(zajmowane stanowisko)

.............................................................

(adres)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im Lotników Polskich

w Płocicznie-Tartak

WNIOSEK

o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

Na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1189, ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu dla

poratowania zdrowia na okres od dnia .................... do dnia .................... na leczenie

uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową, zgodnie z potwierdzonym przez Oddział NFZ

w …………………………  skierowaniem lekarskim z dnia .................... .

Podstawą złożenia wniosku jest potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (lub na

rehabilitację uzdrowiskową) przez  Oddział NFZ w ……………………… z dnia

……………………........

.......................................

podpis nauczyciela

Załącznik:

1) potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (lub na rehabilitację

uzdrowiskową



Wzór decyzji dyrektora szkoły w przedmiocie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

…………………….., dnia ………………..

..............................................

(pieczęć szkoły)

Pan/Pani

…………………………………………

………………………….……………

(stanowisko służbowe)

…………………………………………….

(nazwa szkoły)

DECYZJA

w przedmiocie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

Na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 2 i ust. 10j ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela,

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ......................... udzielam

Pani/Panu urlopu dla poratowania zdrowia od dnia ......................... do dnia ......................... na

leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową.

albo

odmawiam udzielenia Pani/Panu urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe /

rehabilitację uzdrowiskową z powodu .....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

................................

podpis dyrektora



Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w związku z podjęciem pracy

zarobkowej

…………………….., dnia ………………..

..............................................

(pieczęć szkoły)

Pan/Pani

…………………………………………

…………………………………………

(stanowisko służbowe)

…………………………………………….

(nazwa szkoły)

Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst

jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) odwołuję Panią/Pana z urlopu dla poratowania zdrowia

udzielonego do dnia .................... z powodu stwierdzenia podjęcia/ kontynuowania stosunku

pracy z .................... (określić pracodawcę)/ działalności zarobkowej .................... (określić

działalność zarobkową).

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do stawienia się w pracy w dniu .................... .

Ponadto informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo odwołania się do sądu pracy - Sądu

Rejonowego w ................................  w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego pisma.

……...............................

(podpis i pieczątka dyrektora)


