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Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego    

w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi 

 

 

I. Podstawa prawna 

 

1. Karta Nauczyciela art. 6 pkt. 1) oraz art. 7 pkt. 6), 

2. Ustawa o finansach publicznych art. 68 ust. 2 pkt. 4) ochrona zasobów, 

3. Prawo oświatowe art. 68 ust. 1 pkt. 6) oraz art. 108a, 

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

5. Statut Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi. 

 

II. Założenia ogólne 

 

1) Procedury określają zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole 

Podstawowej nr 42 w Łodzi, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, 

reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także 

możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.  

2) Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to:  

a) wnętrze budynku szkoły (korytarze), 

b) plac przed szkołą i drzwi wejściowe do budynku, 

c) sala gimnastyczna. 

3) Monitoring wizyjny może być wykorzystywany jedynie w celach podnoszenia  

poziomu bezpieczeństwa w szkole uczniów i pracowników. 

4) Monitoring jest obsługiwany przez osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły. 

5) Sprzęt zainstalowany w placówce musi posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

 

III. Cel monitoringu 

1. Celem monitoringu jest: 

a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie 

szkoły i placówki, 

b) ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, 

c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, 

d) ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w 

szkole i jej otoczeniu, 
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e) ograniczanie 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. 

 

IV. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego 

 

1. Szkoła posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny. 

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

a) zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 

b) niszczenia mienia szkoły, 

c) niszczenia urządzeń na terenie boiska, 

d) przywłaszczania, 

e) konfliktowych, np. bójek, 

f) kryzysowych, 

g) podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek, 

h) jako przykłady dobrej praktyki i promowania właściwych zachowań. 

 

V. Obsługa monitoringu w szkole. 

 

1. System monitoringu w szkole składa się z:  

a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły, 

b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym, 

c) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.  

2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są 

udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.   

3. Informacja „Obiekt monitorowany” znajduje się na zewnątrz budynku. 

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

monitoringu wizyjnego. 

5. Czas przechowywania danych na nośniku – do dwóch tygodni. 

6. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.  

7. Monitoring funkcjonuje całą dobę.  
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8. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu 

monitoringu.  

9. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).  

10. Urządzenie rejestrujące znajduje się w portierni w budynku szkoły. Należy wykluczyć 

dostęp do niego osób nieupoważnionych.  

11. W godzinach pracy szkoły urządzenie obsługiwane jest przez pracownika wyznaczonego 

przez dyrektora szkoły. Obsługa urządzenia rejestrującego polega na:  

a) bieżącej obserwacji obrazów przekazywanych z kamer stanowiących sieć szkolnego 

monitoringu, 

b) natychmiastowej reakcji w sytuacji zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości 

(powiadomieniu dyżurującego nauczyciela lub dyrekcję szkoły). 

 

 

VI. Osoby uprawnione do oglądu zarejestrowanego materiału 

 

1. Do oglądu monitoringu uprawnieni są: 

a) dyrektor szkoły, 

b) wicedyrektorzy szkoły, 

c) nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/prawnym opiekunom uczniów 

tylko na ich pisemny wniosek i tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora 

szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły (zapis monitoringu udostępniany jest 

rodzicom/opiekunom wyłącznie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu 

ucznia). Nie udostępnia się zapisu monitoringu rodzicom (opiekunom) uczniów na jakich-

kolwiek nośnikach z możliwością wynoszenia ich ze szkoły ze względu na ochronę wize-

runku dzieci.  

3. Nagrania mogą być udostępniane organom ścigania na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia 

prowadzonej sprawy. 

4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieu-

jawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. 

5. Osoby uprawnione do przeglądania monitoringu są powoływane na piśmie przez dyrektora 

szkoły. W przypadku zarejestrowania wypadku –inspektor BHP lub społeczny inspektor 

pracy. 
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VII. Przechowywanie i przekazywanie materiału pochodzącego z monitoringu 

 

1. Szkoła ma możliwość przechowywania materiału pochodzącego z monitoringu przez okres 

14 dni. 

2. W sytuacji uznania materiału nagranego za dowód w sprawie, zapis utrzymywany jest 

przez okres konieczny do rozstrzygnięcia przebiegu zdarzenia, którego zapis dotyczy.  

3. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ści-

gania:  

a) Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty,  

b) W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np. nagra-

nie z dnia – dzień, miesiąc, rok),  

c) Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę 

uprawnioną ze strony udostępniającego (dyrektor), 

d) Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same za-

sady, jak przy przekazywaniu płyty, 

e) Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wska-

zane przez dyrektora.   

 

VIII. Przepisy końcowe: 

 

1. Niniejszy regulamin został uzgodniony i stanowi integralną część Statutu Szkoły Podstawo-

wej nr 42 w Łodzi.  

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

informatycznego.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczną decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły.   

4. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.   

5. Regulamin obowiązuje od 01.09.2018 r.   
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Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna                                    Łódź, dnia……………..   

……………………………………………..   

……………………………………………..  

…………………………………………….. 

  
  

  
  
  

Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu Szkoły 

Podstawowej nr 42 w Łodzi 
 

 

 

  

  

  
  

Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego szkoły z 

dnia………………….   

Uzasadnienie:   

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

  
 

  

……………………………………………………..   

Podpis rodzica/prawnego opiekuna   
  
  
  
  

Decyzja dyrektora:   

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody   

 

 

Data i podpis dyrektora ………………………………………………………………….. 
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Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                          Łódź, dnia……………..   

……………………………………………..   

……………………………………………..  

…………………………………………….. 

  
  

  

  
 

 Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu Szkoły 

Podstawowej nr 42 w Łodzi 
 

 

 

  

  

  

  

Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego szkoły z 

dnia………………….   

Uzasadnienie:   

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

  
 

  

……………………………………………………..   

Podpis wnioskodawcy 

  
  
  
  

Decyzja dyrektora:   

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody   

 

Data i podpis dyrektora ………………………………………………………………….. 
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Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z 

systemu monitoringu 

        Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi 
        

  

 sporządzony w dniu……………..  
  
  

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi, zwany dalej  przekazującym dane,   

przekazuje ………………………………………………………………………………………………………………………........ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym 

dalej przyjmującym dane,  na podstawie pisemnego wniosku z dnia……………………………… dane 

z systemu monitoringu szkoły.   

  

1.Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis z kamer):  

  

Data  Numer kamery  Czas nagrania  

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

2. Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określo-

nych w pisemnym wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.   

  

Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

  
  
  

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

           Przekazujący                                                                                               Przyjmujący   
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Rejestr osób upoważnionych do obserwowania i odczytu obrazu monitoringu  

wizyjnego: 

 

 

l.p.  Imię i nazwisko  Stanowisko  
Numer upo-

ważnienia  Data wydania  Data ważności  

1.         

2.          

3.           

4.               

 


