
Załącznik do zarządzenia 

Dyrektora szkoły nr 18/2017/18 

z dnia 25.05.2018 r. 

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 39, 

 im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3 

 

 

§ 1. 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole 

Szkół nr 39, im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie, 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: 

 1) budynek szkoły przy ul. Bełskiej 1/3 (wejście, schody, hol w szatni, na parterze, I i II 

piętrze);   

2) drzwi wejściowe do budynku;  

3) brama wjazdowa 

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

4. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.  

 

§ 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 składa się z:  

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły/przedszkola;  

2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku elektronicznym;  

3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.  

2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji 

spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów 

dozorowanych CCTV.  

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

systemu monitoringu wizyjnego.  

4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.  

5. Czas przechowywania danych na nośniku wynosi 30 dni .  

6. Zapis z nośnika nie jest archiwizowany.  

7. Rejestrator wideo umieszczony jest w pomieszczeniu nr 7 na parterze. 

8. Dostęp do rejestratora jest zabezpieczony. 

 

§ 5. 

 

1. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:  

a) wgląd do danych z monitoringu wizyjnego następuje za zgodą Dyrektora Szkoły na 

pisemny wniosek po uzyskaniu zgód osób, których nagranie dotyczy, 

b) wgląd do danych z monitoringu wizyjnego udostępnia się ponadto uprawnionym 

instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, 

Sądom, Prokuraturze. Na ich pisemny wniosek (wzór wniosku – zał. nr 2), archiwalny 

zapis danych z monitoringu wizyjnego, może być skopiowany na nośnik elektroniczny a 

następnie przekazany upoważnionym przedstawicielom wnioskodawcy w celu 

wyjaśnienia prowadzonej sprawy,  



c) wnioski o wgląd do danych z monitoringu wizyjnego oraz protokoły przekazania kopii 

archiwalnego zapisu są gromadzone i rejestrowane, 

d) osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny są 

poinformowane o odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, 

e) w trakcie przeglądania zapisów monitoringu wizyjnego niedozwolone jest 

wykonywanie zdjęć lub filmowanie odtwarzanego  nagrania.     

 

§ 6. 

 

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu nośnika z nagraniem z monitoringu organom 

ścigania:  

1. Przedstawiciel organów ścigania na pisemny wniosek otrzymuje nośnik i pisemnie 

kwituje jego odbiór.  

2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne nośnika: zawartość (np. nagranie z 

dnia – dzień, miesiąc, rok).  

3. Nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez 

osobę uprawnioną ze strony szkoły.  

4. Do przegrywania materiału z rejestratora są osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych z monitoringu i wskazane przez dyrektora.  

 

§ 7. 

 

1. Monitoring wizyjny działa w szkole od 04.01.2016 r. 

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.  

 

 

 

 

 

 


