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Regulamin funkcjonowania monitoringu w Szkole Podstawowej 
nr1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu 

Regulamin oparto na aktach prawnych, a w szczególności: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 

101,    poz. 926 z późn. zm.). 

2. Statut Szkoły. 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu oraz sposób ich zabezpieczenia, 

a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

2. Infrastruktura Szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to w szczególności: 

1) wejścia do budynku szkoły; 

2) boisko szkolne; 

3) korytarze w białym budynku; 

4) hol w białym i czerwonym budynku; 

5) sala komputerowa nr 3; 

6) sala gimnastyczna; 

7) szatnie. 

§ 2. 

Celem monitoringu jest: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia; 

2) ułatwienie wyjaśniania sytuacji konfliktowych; 

3) pomoc w ustalaniu sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże 

itp.) w szkole,  i w jej otoczeniu; 

4) kontrola wejść i wyjść na teren szkoły; 

5) skuteczniejsze sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  

§ 3. 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu 

monitoringu. 
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3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

§ 4. 

1. Urządzenia rejestrujące obraz i monitory znajdują się w dyżurce woźnych. 

2. Osobami upoważnionymi do oglądu obrazu są woźni szkolni lub inni wyznaczeni 

pracownicy szkoły.  

3. Osobami upoważnionymi do dokonywania przeglądu nagrań są: dyrektor szkoły, 

wicedyrektorzy, kierownik gospodarczy, pedagog szkolny. 

4. Nagrania z monitoringu udostępnia się: wychowawcom, nauczycielom, rodzicom 

oraz  uprawnionym  instytucjom w zakresie prowadzonych  przez nie czynności 

prawnych  np. Policji, Sądowi, Prokuraturze. 

5. Nauczycielom i wychowawcom nagranie udostępnia się niezwłocznie w celu 

zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych działań w tym 

zakresie. 

6. Osoby wymienione w ust. 4 mogą odtworzyć nagranie: 

a) 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 wychowawczych, 

b) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego jak i sprawcy czynu 

niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych 

działań  interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych. 

7. Instytucjom w zakresie prowadzonych  przez nie czynności prawnych  np. Policji, 

Sądowi,  Prokuraturze na ich wniosek.  

8. Rodzicom na pisemny wniosek z uzasadnieniem, i za zgodą dyrektora szkoły, można 

odtworzyć nagranie we wcześniej ustalonym terminie. W celu ochrony wizerunku osób 

widocznych na nagraniu dyrektor może odmówić udostępnienia nagrania.  

§ 5. 

1. Obsługę serwisową systemu monitoringu wizyjnego  prowadzi firma zewnętrzna. 

2. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu  ma dyrektor szkoły. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły.  


