
PROCEDURA KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KATOWICACH 

 

Podstawa prawna: 
 Konwencja Praw Dziecka 

 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.) 

 Statut Szkoły 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 1 w Katowicach zwany dalej szkołą posiada monitoring wizyjny. 

2. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest: 

a. poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz na terenie do niego 

przyległym; 

b. ograniczenie liczby sytuacji niepokojących w szkole i w jej bezpośrednim otoczeniu; 

c. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych; 

d. ustalanie sprawców czynów nagannych; 

e. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

f. rozwijanie świadomości społecznej i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa. 

3. W skład infrastruktury monitoringu wizyjnego wchodzą: rejestrator, kamery wewnętrzne (korytarze, 

ciągi komunikacyjne, pomieszczenie z szafkami szkolnymi, stołówka szkolna) i zewnętrzne (na 

budynku szkoły, monitorujące cały teren przyległy do budynku). 

4. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. 

Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

5. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu 

monitoringu wizyjnego. 

6. Osobami uprawnionymi do obserwacji monitoringu jest dyrektor oraz upoważnieni pracownicy 

szkoły. 

7. Zapis z monitoringu może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora szkoły: 

wychowawcom klas, pedagogowi szkolnemu, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom uczniów, 

w celach opisanych w punkcie 2. 

8. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach: 

a. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły; 

b. niszczenia mienia szkoły; 

c. przywłaszczania; 

d. konfliktowych, np. bójek; 

e. kryzysowych; 

f. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek; 

g. jako przykłady dobrej praktyki i promowania właściwych zachowań. 

9. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez maksymalnie 30 dni. 

10. Na wniosek służb porządkowych (np. Policji) dyrektor udostępnia zapis monitoringu na zasadach 

udostępniania dowodów w sprawie. 

11. Elementy monitoringu wizyjnego będą w miarę konieczności i możliwości finansowych 

udoskonalane, wymieniane, rozszerzane. 

12. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania 

danych zarejestrowanych przez monitoring. 

13. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor szkoły. 

14. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych zostaje ona poinformowana 

na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego w szkole, którego celem jest w szczególności 

zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły 

i placówki. 

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

16. Procedura zostało opracowana w dniu  12.12.2018 roku. 

17. Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 14.12.2018 roku. 


