
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej 

 im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach 

§ 1. 
 
Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu zapewnienia bezpiecze stwa uczniów i 
pracowników oraz ochrony mienia na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym 
przez administratora. 

 Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o wiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 
z pó n. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad realizacji zadania 
dyrektora szko y (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zaj  i pracy. 

 Statut Szko y Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Gorenicach. 

 
 

§ 2. 
 
 

1. Regulamin okre la zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w w Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, miejsca instalacji kamer systemu 
na terenie szko y, regu y rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a 
tak e mo liwo  udost pniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

2. Infrastruktura szko y, która jest obj ta monitoringiem wizyjnym, to: 

a) budynek szko y przy ul. Krakowskiej 51(wej cie do szko y, hol dolny, hol górny) 
b) plac przed szko  i drzwi wej ciowe do budynku szko y; 
c) brama wjazdowa, wjazd, cz ciowo parking. 

3. Monitoring nie obejmuje: 

a) pomieszcze , w których odbywaj  si  zaj cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku cze, 
b) pomieszcze , w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
c) pomieszcze  przeznaczonych do odpoczynku pracowników, 
d) pomieszcze  sanitarno-higienicznych, 
e) szatni i przebieralni, 
f) pomieszcze  gospodarczych, 
g) sto ówki i zaplecza kuchennego. 
 
 
 
 
 

 



§ 3. 
 
Celem monitoringu jest: 

1. Zwi kszenie bezpiecze stwa spo eczno ci szkolnej oraz osób przebywaj cych na terenie 
szko y. 

2. Ograniczenie zachowa  niepo danych, destrukcyjnych, zagra aj cych zdrowiu, 
bezpiecze stwu uczniów, nauczycieli i pracowników szko y. 

3. Wyja nianie sytuacji konfliktowych. 
4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzie e, itp.) w 

szkole. 
5. Ograniczenie dost pu do szko y i jej terenu osób nieuprawnionych i niepo danych. 
6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 
7. Monitoring nie mo e by rodkiem nadzoru nad jako ci  wykonywania pracy przez 

pracowników szko y lub placówki 

 
 

§ 4. 
 
 

1. Monitoring funkcjonuje ca  dob . 
2. Rejestracji i zapisu na no niku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu 

monitoringu. 
3. Nie rejestruje si  d wi ku (fonii). 

 
 

§ 5. 
 
 

1. System monitoringu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach 
sk ada si  z: 

a) 2 kamer rejestruj cych zdarzenia wewn trz i 2 na zewn trz budynku; 
b) urz dze  rejestruj cych i zapisuj cych obraz na no niku fizycznym; 
c) monitora pozwalaj cego na podgl d rejestrowanych zdarze . 

2. Uczniowie oraz pracownicy szko y s  poinformowani o funkcjonowaniu w szkole 
systemu monitoringu wizyjnego. 

3. Ka dy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemn  informacj  o 
stosowaniu monitoringu na terenie Szko y, której wzór stanowi za cznik nr 4 do 
niniejszego Regulaminu. 

4. Miejsca obj te monitoringiem wizyjnym s  oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 



5. Nagrania obrazu zawieraj ce dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 
których w wyniku tych nagra  mo na zidentyfikowa , szko a przetwarza wy cznie do 
celów, dla których zosta y zebrane a czas przechowywania danych na no niku 
uzale niony jest od wielko ci dysku, jednak okres ten nie jest d szy ni  3 miesi ce. 

6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowi  dowód w post powaniu prowadzonym 
na podstawie prawa lub pracodawca powzi  wiadomo , i  mog  one stanowi  dowód w 
post powaniu, termin okre lony w ust. 4 ulega przed eniu do czasu prawomocnego 
zako czenia post powania. 

7. Po up ywie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu 
nagrania obrazu zawieraj ce dane osobowe podlegaj  zniszczeniu, o ile przepisy odr bne 
nie stanowi  inaczej. 

8. Gromadzone dane nie stanowi  informacji publicznej i nie podlegaj  udost pnieniu w 
oparciu o przepisy ustawy o dost pie do informacji publicznej. 

9. Zapis na no niku nie jest archiwizowany. 
10. Prawo do ustalenia b  zmiany has a dost pu ma dyrektor szko y lub wskazany przez 

dyrektora szko y pracownik 

§ 6. 
 
Prawa przys uguj ce osobom obj tym monitoringiem : 

1. Prawo do informacji o obj ciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony 
swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba e przepisy odr bne stanowi  
inaczej. 

2. Prawo do informacji o istnieniu monitoringu w okre lonym miejscu, jego zasi gu, celu, 
nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalacj , jego adresie i danych do kontaktu. 

3. Prawo dost pu do nagra  w uzasadnionych przypadkach. 
4. Prawo dania usuni cia danych jej dotycz cych. 
5. Prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usuni cia 

dotycz cych jej danych osobowych. 
6. Prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas. 

 
 

§ 7. 
 
Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego: 

1. Rejestrator wraz z monitorem umo liwiaj cym podgl d budynku szkolnego i terenu 
wokó  szko y przy ulicy Krakowskiej 51, znajduje si  w pomieszczeniu socjalnym 
szko y. 

2. Osoby upowa nione do obserwowania obrazu okre la rejestr ustalony przez dyrektora, 
który stanowi za cznik nr 1 do regulaminu. 

3. Zapis ten mo e by  udost pniony w formie ogl du za zgod  dyrektora szko y: 



a)  wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podj cia    
     w ciwych oddzia ywa  w tym zakresie; 
b)  pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdzia ania zarejestrowanym przez monitoring   
      formom niedostosowania spo ecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a tak e  
     udzielania w ciwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy; 
c)  uczniowi, którego niew ciwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty  
     chuliga stwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzie e, itp. zarejestrowa y kamery, w celu    
     udowodnienia mu takiego zachowania i podj cia dzia  interwencyjnych i  
     wychowawczych; 
d)  rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w  
     celu oceny zaistnia ej sytuacji i uzgodnienia wspólnych dzia  interwencyjnych i  
      wychowawczo – opieku czych. (za cznik nr 2) 

4. Dane te udost pnia si  ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych 
przez nie czynno ci prawnych, np. Policji, S dom, Prokuraturze. P yta z materia em 
archiwalnym mo e by  nagrana i przekazana organom cigania na ich pisemny wniosek 
w celu wyja nienia prowadzonej sprawy. (za cznik nr 3) 

5. Osoby, które maj  wgl d w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny maj  
wiadomo  odpowiedzialno ci za ochron  danych osobowych. 

 
 

§ 8. 
 
Zasady obowi zuj ce przy przekazywaniu kopii nagra  w ramach konkretnego post powania 
prowadzonego na podstawie przepisów prawa: 

1. Przedstawiciel organów cigania pisemnie kwituje odbiór kopii nagrania. 
2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne no nika z nagraniem: zawarto   

(np. nagranie z dnia – dzie , miesi c, rok). 
3. Kopia nagrania na no nikach zostaje opiecz towana i zapakowana do koperty, która 

wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem. 

 
 

§ 9. 
 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczn  decyzj  podejmuje 
dyrektor szko y. 

2. Regulamin mo e ulec zmianie w zale no ci od zaistnia ej sytuacji. 
3. Obowi zuj ce zasady wykorzystania monitoringu wchodz  w ycie z dniem 1 grudnia 

2019 r. 

 
 



                                                                                                                         ZA CZNIK nr 1do  regulaminu 
                                                                                                                                          funkcjonowania monitoringu wizyjnego   
                                                                                                                                                           w Szkole Podstawowej 
                                                                                                                                        im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach 
 

 

Rejestr osób upowa nionych do obserwowania  

i odczytu obrazu monitoringu wizyjnego: 

 

 

l.p. Imi  i nazwisko Stanowisko Numer 
upowa nienia 

Data 
wydania Data wa no ci 

1.  dyrektor szko y   bezterminowo 

2.  pedagog szkolny   bezterminowo 

3.      

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          ZA CZNIK nr2 do  regulaminu 
                                                                                                                                          funkcjonowania monitoringu wizyjnego   
                                                                                                                                                           w Szkole Podstawowej 
                                                                                                                                        im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach                
                                                                                                                                                                                                 

Imi  i nazwisko wnioskodawcy                                      Gorenice, dnia…………… 

………………………………. 

……………………………….. 

                                                         Wniosek o udost pnienie danych z monitoringu  
                                                         Szko y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
                                                                                        w Gorenicach 

 

Zwracam si  z pro  o udost pnienie materia u z monitoringu wizyjnego szko y  

z dnia …………………………….…….  

Uzasadnienie:  

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

      (podpis rodzica/prawnego opiekuna ) 

 

Decyzja dyrektora:  

Wyra am zgod / nie wyra am zgody  

  

 

(data i podpis dyrektora) 

 
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                      
 



                                                                                                                           ZA CZNIK nr3 do  regulaminu 
                                                                                                                                          funkcjonowania monitoringu wizyjnego   
                                                                                                                                                           w Szkole Podstawowej 
                                                                                                                                        im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach           
                                                                                                                                                                                               

 Protokó                                                                                  Gorenice, dnia ………… 
przekazania na no niku elektronicznym 
 danych z systemu monitoringu 
Szko y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach 
sporz dzony w dniu…………….. 

 

Dyrektor  Szko y  Podstawowej  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Gorenicach,  zwany  dalej   
przekazuj cym dane,  

przekazuje………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..zwanym dalej przyjmuj cym dane,  

na podstawie pisemnego wniosku z dnia……………………………… dane z systemu 
monitoringu szko y.  

1. Przekazuj cy przekazuje, a przyjmuj cy przyjmuje nast puj ce dane (zapis z kamer): 
Data Numer kamery Czas nagrania 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

2. Przyjmuj cy dane o wiadcza, e wykorzystane zostan  one wy cznie do celów 
okre lonych w pisemnym wniosku, stanowi cym za cznik do niniejszego protoko u.  

3. Protokó  sporz dzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze 
stron.  

 

 

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

(data, podpis przekazuj cego)                            (data, podpis przyjmuj cego) 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                      ZA CZNIK nr 4do  regulaminu 
                                                                                                                                          funkcjonowania monitoringu wizyjnego   
                                                                                                                                                           w Szkole Podstawowej 
                                                                                                                                        im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach                
                                                                                                                                                                                                 

Wzór o wiadczenia 

dotycz cego monitorowania 

 

Ja, 
………………………………………………………………………….………………………… 

(imi  i nazwisko pracownika/osoby wiadcz cej prac  z innego tytu u) 
 
 

wykonuj cy prac  na  
 

…………………………………………………………………………….............................. 
 (okre li  stanowisko)  

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach przyjmuj  do 

wiadomo ci, e u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny, w celu 

zapewnienia bezpiecze stwa uczniów i pracowników Szko y, ochrony mienia Szko y 

oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mog oby narazi  Szko  na 

szkod . 

 

 

 

 …………………………………………………………………………… 
(imi  i nazwisko – czytelny podpis; data z enia o wiadczenia) 

  

 

 


