
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

w Szkole Podstawowej Nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie 

 

§ 1 

Regulamin określa: 

1. Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11 

im. UNICEF-u w Szczecinie. 

2. Reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia. 

3. Możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

 

§ 2 

Celem 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. Wyjaśnienie sytuacji konfliktowych. 

4. Ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże, itp.)  

w szkole. 

5. Ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych. 

6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

7. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 3 

1.  Monitoring funkcjonuje całą dobę. 

2.  Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer 

systemu monitoringu. 

3.  Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

 

§ 4 

1.  System monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie składa się z: 

a) Kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły. 

b) Urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym. 

c) Kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 



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

udoskonalane, wymieniane i rozbudowywane. 

3.  Uczniowie oraz pracownicy szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole 

systemu monitoringu wizyjnego. 

4.  Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 

5.  Pełen obraz z monitoringu przechowywany jest przez ok. 7 dni. Materiał się nadpisuje, 

a czas zapisu uzależniony jest od ruchów obiektów. 

6.  Zapis na nośniku nie jest archiwizowany. 

 

§ 5 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego: 

a) Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku szkolnego i terenu 

wokół szkoły przy ul. Emilii Plater 20 znajduje się w sekretariacie szkoły. Rejestrator 

wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku szkolnego i terenu wokół 

budynku przy ul. Dubois 38 znajduje się w pokoju wicedyrektora. 

b) Osobami upoważnionymi do obserwowania obrazu są: 

a. dyrektor szkoły, 

b. wicedyrektorzy szkoły 

c. sekretarze szkoły, 

d. kierownicy gospodarczy. 

c) Zapis z kamer może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora szkoły: 

a. wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych 

oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie, 

b. pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez 

monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom 

dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej 

przemocy. 

d) Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/prawnym opiekunom uczniów 

tylko na ich pisemny wniosek (Załącznik Nr 1) i tylko w uzasadnionych przypadkach, 

za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Nie 

udostępnia się zapisu monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów na 

jakichkolwiek nośnikach z możliwością wynoszenia ich ze szkoły ze względu na 

ochronę wizerunku dzieci. 



e) Dane z monitoringu udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie 

prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze. 

Nośnik z materiałem może być przekazany organom ścigania po sporządzeniu 

protokołu przekazania (Załącznik Nr 2) na ich pisemny wniosek (Załącznik Nr 1)         

w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy. 

 

§ 6 

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor szkoły lub osoba 

upoważniona przez dyrektora szkoły. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję 

podejmuje dyrektor szkoły. 

3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 

podpisania zarządzenia. 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11 

w Szczecinie 

 

…………………………………………     ……………………. 

…………………………………………        

…………………………………………    

………………………………………… 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z MONITORINGU  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. UNICEF-u W SZCZECINIE 

 

 Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału wizyjnego Szkoły Podstawowej             

nr. 11 im. UNICEF-u w Szczecinie przy ul. Emilii Plater 20/ ul. Dubois 38*                                       

z dnia ………………………. r.   

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Cel przekazania nagrania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

...……………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Decyzja Dyrektora: Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody.* 

...……………………………. 

(data i podpis dyrektora szkoły) 

*niepotrzebne skreślić  

 
 Miejscowość, data 



Załącznik Nr 2 

do Regulaminu funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11 

w Szczecinie 
 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 11 IM. UNICEF-u W SZCZECINIE 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, zwany dalej 

przekazującym dane, przekazuje ………………………………………………………………., 

zwanym dalej przyjmującym dane na podstawie wniosku z dnia ……………………….. r. 

dane z monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Emilii Plater 20/ul. Dubois 38*: 

 

nr kamery miejsce zdarzenia nagranie z dnia, godzina uwagi 

    

    

    

    

    

    

    

 

 Przyjmujący dane oświadcza, że zostaną one wykorzystane wyłącznie do celów 

określonych w pisemnym wniosku, stanowiącym Załącznik do niniejszego Protokołu.  

 

 

……………………………………..    …………………………………. 

(podpis przekazującego)       (data i podpis przyjmującego) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


