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ow a n i a monitoľingu wĘjnego

rľ Szkole Podstawowej w Szewcach im. Młoclych Bohateľórv

, Na podstawie aľt. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Pľawo oświatowe (tj. Dz.U.

20I9.II48 zę zm.), w wyniku podjętej analizy i uzgodnień potwierdzających zasadnośó

stosowania nadzoru szczegőlnego z wykoľzystaniem środków technicznych wprowadza się na

terenie placówki monitoľing wizyjny (dalej ,,monitoring'') z wykoľzystaniem kamer iurządzen

ľejestrujących.

$1.

1. Regulamin okľeśla zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole

Podstawowej w Szewcach im. Młodych Bohateľów, miejsca instalacji kameľ systemu na

terenie placówki, ľeguły Ęestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia,

a takŻe możl iwo ś Ó udo stępnian ia zgr omadzonych danych o zdar zeĺiach.

2. Infrastruktuľa szkoły, któľa jest objęta monitoľingiem wizyjnym wewnętľznym

i zevłnętrznym i obejmuje l6 kameľ:

l . Pľzed birđynkienr głórł'nym szkoły:2

2. Na paľteľze (staľa szkoła):2

3. Na piętľze (stara szkoła): 2

1. Koľ_v-taľz przed salą girnnastyczną: 1

5. Na paľterze (nowa szkoła): 1

6' Na 1 piętľze {nowĺr szkĺ:ła): 1

7. Na 2 piętrze (nĺlwa szkłła}:

B' I'rzędwejścienl ĺio szkoły: 2

9. Na boisku szkĺllnyrn: 2

10. Nad kotłor.vnią (lra zemątrz buclynku}: 1

11. Na parkingu szkoły: 1

$2.

Cele monitoľingu:

1) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz innych osób

przebywających na terenie szkoły, boiskach i placu zabaw,

2) o gľani czeni e zachowań niep o Żądany ch, zagr tŻaj ących zdľo wiu,

3) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

4) ustalanie spľawców czynów nagannych (bójki' zniszczenie mienia, kradzieże

itp'),
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5) ogľaniczenie dostępu do szkoły i jej tęľenu osób nieuprawnionych

i niepożądanych,

6) zmniejszenie poziomu dewastacji mienia w szkole i na teľenie do niej "

na\eżącym) *

7) zapewnieniebezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

s3.

1. Monitoring funkcjonuje całądobę.

2. Rejestľacji i zapisu na nośniku ťlzyczĺym podlega tylko obľaz (wizja) zkamęr systemu

monitoľingu.

3. Nie ľejestľuje się dŹwięku (fonii).

4. Monitoľing nie obejmuje pomieszczeĺ, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuncze, pomieszczeń, w któľych uczniom jest udzielana pomoc

psychologi czĺo-pedagogiczna pomieszcz en przeznaczonych do odpoczynku i rekľeacj i

pľacowników, pomieszczen sanitamo-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdľowotnej,

szatni - pľzebieľalni.

$4.

1. System monitoringu w Szkole Podstawowej r.v Szewcach im. Młodyclr Bohateľów składa

się z:

1) kamer rejestrujących zđarzenia wewnątrz i na zevĺnątrz budynku szkoły

w kolorze w rozdzielczości 2Mpix ( 11 karner). Systern PÁL {5 kĺrĺner),

Ż) vrządzeń Ęestrujących i zapisujących obraz na nośniku ťlzycznym,

3 ) kolorowego monito ra pozw alającego na podgląd rej estrowany ch zđarzen,

4) do rejestracji obrazu słuŻąurządzenia wchodzące w skład systemu rejestľacji

spełniającego wymogi okľeślone Polską Noľmą PN-EN 50132-7 dla systemów

dozorowanych Ĺ"C'ĺ'V,

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

udoskonalane, wymieniane i rozszęrzaÍe z zastrzeŻęniem $7.

3. Uczniowie, pracownicy szkoły, inne osoby pľzebywające na terenie placówki są

informowani o funkcjonowaniu w niej systemu monitoľingu wizyjnego.

4. Miejsca objęte monitoĺingiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami infoľmacyjnymi,

któľych wzór stanowizałąc,znik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Nagrania obrazuzawierające dane osobowe uczniów, pľacowników i innych osób, których

w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła Podstawowa w Szewcach im.
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Młodych Bohaterów przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zębtaĺę

i pľzechowuj e pÍzez okľes do 7 dni od dnia nagrania z vĺyłączeniem przypadków' kiedy

przechowywanie wynika z konieczności ľealizacji Żądań na podstawie art. 15 RoDo otaz "

innych pľzepisów prawa. *

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania

obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku

tych nagľań moŻnazidentyfikować, podlegajązniszczeniu (usunięciu poptzez skasowanie

lub nadpisanie).

7. Dyľektor placówki przeđ dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków

służbowych informuj e ją na piśmie o stosowaniu monitoringu. Informowanie jest

ľealizowane ľównież w sýuacji wpľowadzenia zamiaĺ w monitoringu, w szczególności,

gdy dotyczą ilości i ľozmieszczenia kameľ.

8. Zapís na nośniku w urządzeniu rejestĄącym nie podlega pľoceduľze realizacji kopii

zapasowej.

$s.

1. Zasady wykorzystania zapisów monitoľingu wizyjnego:

1) urządzenie rejestĄące wÍaz z monitoľem wyświetlającym w czasię

rzeczywistym obraz budynku szkolnego i terenu wokół szkoły znajduje się

w pokoju nauczycielskim, na patÍeľze starego budynku szkoŁy,

2) osoby upoważnione do obserwowania obrazu okľeśla ľejestľ ustalony przez

dyľektoľa, który stanowi załączĺllk nĺ 2 do niniejszego ľegulaminu,

3) zapis ten moŻe byi udostępniony w foľmie oglądu zazgodądyrektoľa szkoły:

a) wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów

wychowawczych oľaz podjęcia właścilvych oddziaływafi w tym

zakľesie,

b) pedagogowi i psychologowi szkolnemu, w celu przeciwdziałanĺa

zarejestrowanym ptzez monitoring formom niedostosowania

społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym' a także

udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy,

c) uczniowi' którego niewłaściwe zachowanie, jak: agľesja ťlzyczna,

wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kr adzieże,

itp. zarejestľowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego

zachowania i podjęcia działaŕĺ interwencyjnych i wychowawczych'

z zachowaĺiem praw i wolności innych osób, któľych wizerunek

utľwalono na nagraniu,
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đ) rodzicom/opiekunom prawnym ucznia, zaľówno poszkodowanego' j ak

i sprawcy czyrluLniedopuszczalnego, w cęlu oceny zaistniałej

sytuacji i uzgodnienia wspólnych działaí inteľwencyjnych"

i wychowawczo - opiekunczych, zazgodą dyľektora szkoły po

uprzednim zwľóceniu się z pisemnym wnioskiem' którego wzóľ

stanowi załączlĺknr 3 do niniejszego ľegulaminu),

4) dane te udostępnia się ponadto upľawnionym instýucjom w zakľesie

pľowadzonychprzez nie czynności, np. Policji, Sądom, Prokuľatuľze,

5) Płyta z materiałem aľchiwalnym może być nagľana i przekazana oľganom

ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia pľowadzonej sprawy.

2. osoby, które mają wgląd w zarejestľowany przez monitoľing wizyjny obraz mają

świadomość odpowiedzialności za ochĺonę danych osobowych. Sposób dostępu okľeśla

Polityka ochľony Danych osobowych.

3. Co najmniej Íazw ľoku odbywają się konsultacje dyľektora z Radą Pedagogiczną i z Radą

Rodziców w celu oceny funkcjonowania monitoringu i jego wpływu na podniesienie

poziomu bezpieczenstwa w szkole.

s6.

1. Przy przekazywaniu nośnika zkopiąĺagtania uprawnionym oľganom mają zastosowanie

przyjęte w placówce pľzepisy kancelaľyjne' a w szczególności:

1) przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór nośnika (wzőr

pokwitowania stanowi załączrńk nr 4 do niniejszego regulaminu)'

2) w pokwitowaniu odbioru zaznacza się znaki szczegőlne nośnika: zawartość

nośnika (w szczególności ÍLazwa podmiotu przekazującego nagľanie, data

vĺydarzeniaw formacie - dzien, miesiąc, rok),

3) nośnik pakuje się do kopeľty/paczki, ate opatrza się podpisem osoby pakującej,

4) do przesyłki dołączanejest pismo przewodnie kieľownika placówki'

2. Do przegrywania mateľiału archiwalnego z rejestratora upowaŻnione są osoby wskazane

pÍzez kierownika placówki.

$7.

1 . Niniej szy regulamin, j ak i wszelkie j ego zmiarry są uzgadniane z podmiotem pľowad zącym

placówkę, radą pedag o giczną, r adą r o dziców i samor ządem uczniowskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ľegulaminem ostateczną decyzję podejmuje

kierownik placówki po zasięgnięciu opinii pľzewodniczących rady pedagogicznej' ľady

ľodziców i samorządu uczniowskiego. 
'EsPoŁU
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Załącznik nr l do Regulaminu funkcjonowania monitoringu

wizyjnego w Szkole Podstawowej łv Szeu'cach

im. Młodvclr BohaterÓrv "

Wzór orTablicy infoľmacyjnej wskazującej na funkcjonowanie monitoringu CCTV''

g' U1'tľAGA ! l..:

0Bl H KT ltłlshł :TÜRÜVIťANY

TEREil
ľľl0ľ{lToRotľAľ{Y

ullłrAGA!
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Załączniknľ 3 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu

wizyjnego w Szkole Podstawowej w Szewcaclr im. Młodych Bohaterĺlw"

Wzĺíľ rrWniosku o udostępnĺenie nagľaniaz monitoľingun'

(Miejscowość i data)

(mię i nanłisko ľodzicďpra'wnego opiekuna)

(Dane kontaktowe)

Dyrektoľ SzkoĘ Podstawowej

w Szewcach

ĺm. M.łodych Bohateľów

Zwtacam się z wnioskiem o umożliwienie dostępu,

z monitoringu wizyjnego- utrwalonego w dniu

wktórym uczestniczył

rodzaj polcrewieństwa, klasę do której uczęszcza).

w formie wglądu, do materiału

w zwíryku ze zďarzeniem

,...... (tupodać imię i naałisko ucznia,

(podpis rodzica /pľawnego opiekuna)

Decyzja Dyľektora:
'V,I ytaŻam zgodęl Nie wyrażam zgodyl

data i podpis Dyľektoľa

l Niewłaściwe skreślić
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