
 

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Wejherowie zlokalizowanych przy osiedlu 1000 lecia PP 15  w 

Wejherowie, w tym miejsca instalacji kamer na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu 

informacji oraz sposób ich przechowywania, a także możliwości udostępnienia 

zgromadzonych danych o zdarzeniach. Stanowi on integralną część Statutu  Szkoły . 

2. Przez infrastrukturę budynku objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:      

         

a) budynek główny szkoły os. 1000 – lecia P.P. 15 ( korytarze); 

b) sala treningowa przy szkole ( os. 1000-lecia) 

c) budynek przy ul Sobieskiego 300 ( korytarze) 

      d)   boisko szkolne; 

      e)   teren wokół szkoły (parking) 

      

§2 

 

         Cel monitoringu 

 

1. Celem monitoringu wizyjnego jest: 

a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie 

szkoły i w jej otoczeniu 

b) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, 

bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych; 

d) ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże itp.) w szkole     

i  w jej otoczeniu 

e) ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych; 

f) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

g) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej. 

 

h) §3 

 

Podstawa prawna 

 

1. Przesłanki umożliwiające funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły 

podstawowej nr 9 w Wejherowie mają odzwierciedlenie w następującej podstawie  prawnej: 

            Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r. poz. 996 i  

            1000 ) 

 

 

 

 

 



 

 

§4 

Zasady montażu monitoringu 

1. 1. System monitoringu wizyjnego w Szkole podstawowej nr 9 w Wejherowie składa się     

z : 

a. budynek osiedle 1000- lecia: 10  kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz  budynku  

szkoły (korytarze)   oraz  4 kamer na zewnątrz  (wejście do szkoły, plac przed szkołą,  

boisko oraz parking) oraz  urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz,  

kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń 

b. sala treningowa:  8 kamer oraz  urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz i  

                        kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.   

c. ul. Sobieskiego: 11  kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz  budynku  

szkoły (korytarze)   oraz  3 kamer na zewnątrz  (wejście do szkoły, plac przed szkołą,  

boisko oraz parking) oraz  urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz,  

kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń          

2. Kamery monitoringu nie mogą być zamontowane w pomieszczeniach: dydaktyczno-

wychowawczych; pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, socjalnych, gabinetach 

profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni i innych pomieszczeniach służących do 

odpoczynku i rekreacji  mieszczących się w szkole chyba że stosowanie monitoringu w tych 

pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu 

określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, 

pracowników i innych osób . 

3. Miejsca objęte monitoringiem powinny być oznakowane tabliczkami informacyjnymi, które 

powinny zawierać: 

4. informację o administratorze danych osobowych i celu przetwarzania; 

5. znak graficzny informujący, że dane miejsce jest objęte monitoringiem. 

 

 

 

§5 

Funkcjonowanie monitoringu 

 

 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo 

2. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer monitoringu 

3. Monitoring zamontowany w budynku Szkoły podstawowej nr 9 rejestruje dane za    pomocą 

kamer stacjonarnych, które nadzorowane są w gabinecie dyrektora. 

4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na  rejestratorach danych i są 

dostępne przez okres nie dłuższy niż 14  dni. 

 

 

§6 

Obsługa monitoringu wizyjnego 

 

 

1. Administrator danych osobowych może zlecić na podstawie Umowy głównej badanie 

poprawności jego działania, konserwację, dokonywanie napraw, rozbudowę sieci monitoringu 

2. Osobami upoważnionymi  do obserwowania obrazu są : dyrektor szkoły, wicedyrektorzy oraz 

uprawnieni  przez dyrektora pracownicy. 

3. Zapis z monitoringu  może być udostępniony za zgodą dyrektora szkoły  :            



a) wychowawcom klas , w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz 

podjęcia  właściwych oddziaływań w tym zakresie; 

b) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring 

niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom  dysfunkcyjnym, a także 

udzielania  właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy; 

c) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty 

chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w 

celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i 

wychowawczo – opiekuńczych. 

d) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w 

celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i 

wychowawczo -opiekuńczych 

e) uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez  nie czynności prawnych, 

np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta z materiałem archiwalnym może być nagrana i 

przekazana  organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienie prowadzonej 

sprawy. 

  

4. Każdorazowe udostępnienie nagrania z monitoringu wymaga złożenia wniosku o udostepnienie 

danych z monitoringu wizyjnego (załącznik nr 18  do Polityki ochrony danych osobowych.) 

wizyjnego skutkuję wpisaniem danej czynności do Rejestru czynności przetwarzania (załącznik nr 

19 do Polityki ochrony danych osobowych). 

5. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, 

umożliwiającym ich powielanie 

6. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane powinny być zabezpieczone i przechowywane 

w specjalnie wyznaczonym miejscu. 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                               Dyrektor Szkoły    


