R E G U L A M I N FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI
MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGOW ROŻNOWIE
§1
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie
Szkoły oraz terenu wokół .
2.Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest
udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych
do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, kuchni oraz stołówki .
3. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy
przez pracowników Szkoły.
4.Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny
im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie, zwany dalej Szkołą.
§2
Celem instalacji monitoringu jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających
na terenie szkoły.
2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu,
bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, itp.) .
5. Ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych
i niepożądanych.
6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
7. Ochrona mienia szkoły.
§3
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory,
okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko
umożliwiające podgląd obrazu z kamer.
2. Kamery monitoringu znajdują się:
 wewnętrzne: na korytarzu parteru, I piętra,
w łączniku, przy sali
gimnastycznej (wejście do przedszkola )

 zewnętrzne; nad wejściem głównym do budynku szkoły oraz dwoma
wejściami bocznymi do szkoły ( od strony łącznika i sali gimnastycznej)
3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni
są: dyrektor szkoły/ wicedyrektor szkoły, sekretarz/administrator e-dziennika
oraz wychowawca/pedagog ( w zależności od rodzaju sytuacji).
§4
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo, przekaz wizyjny na żywo znajduje się
w sekretariacie.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu
monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe
w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób,
które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie
do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż
14 dni od dnia nagrania.
5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą
one stanowić dowód
w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega
przedłużeniu.
§5
1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podana jest poprzez
rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar
monitorowany.
2 Na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną
w rozumieniu art. 13
Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną
informację o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły - załącznik nr 2 .

§6
Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:
1. Osoby upoważnione do obserwowania obrazu określa dyrektor szkoły.
2. Zapis ten może być udostępniony za zgodą dyrektora szkoły:
 wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych
oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie;
 pedagogowi szkolnemu, psychologowi , w celu przeciwdziałania
zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego
uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej
pomocy ofiarom szkolnej przemocy;
 uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki,
niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu
udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych
i wychowawczych;
 rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu
niedopuszczalnego, celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych
działań interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych.
3. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie
prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze.
4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają
świadomość odpowiedzialności ochrony danych osobowych.
5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego
na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę,
a także czas i miejsce zdarzenia(zał.3)
§7
Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję
podejmuje dyrektor szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

