
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 
w Szkole Podstawowej 

w Psarach 
 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej 
w Psarach 

2. Infrastruktura szkoły objęta monitoringiem wizyjnym to brama wjazdowa do szkoły, wejście 
główne i ewakuacyjne do szkoły, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw „Radosna szkoła”; teren wokół 
szkoły oraz parking. 

3. Celem monitoringu wizyjnego jest:  
a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły, 

boisku, placu zabaw i parkingu; 
b) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu uczniów; 
c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych; 
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże) w otoczeniu 

szkoły; 
e) ograniczenie dostępu do szkoły, boisk, placu zabaw oraz jej terenu osób nieuprawnionych i 

niepożądanych; 
f) zmniejszenie ilości zniszczeń i zaśmiecania terenu wokół szkoły. 

4. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisaniu podlega tylko obraz (wizja), nie 
rejestruje się dźwięku (fonii). 

5. System monitoringu wizyjnego składa się z: 
a) czterech kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku szkoły w kolorze i rozdzielczości 

umożliwiających identyfikację osób; 
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; 
c) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń; 
d) elementy monitoringu w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, 

wymieniane i rozszerzane.  
6. Pracownicy oraz uczniowie i ich rodzice są poinformowani o funkcjonowaniu na terenie szkoły 

monitoringu wizyjnego. 
7. Miejsce objęte monitoringiem jest oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi. 
8. Rejestrator wraz z monitoringiem rejestrującym szkołę znajduje się w sekretariacie oraz kancelarii 

szkoły. Dostęp do obrazu i zapisu ma dyrektor szkoły oraz osoba przez niego upoważniona. 
9. Zapis może być udostępniany 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 zarejestrowanymi przez monitoring formami 
niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom a także udzielania właściwej pomocy 
ofiarom przemocy; 

c) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanemu jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu 
oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo- 
opiekuńczych. 

10. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie 
czynności prawnych np. Policji, sądom, prokuratorom. 

11.  Osoby, które mają wgląd w obraz rejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do 
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

12. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor szkoły bądź upoważniona przez 
niego osoba. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor 
szkoły. 


