
 

 
                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8

          dyrektora Przedszkola nr 7 

                                    z  dnia 18.XII 2018r. 

 

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

W PRZEDSZKOLU NR 7 W LUBLINIE 

 

  

§ 1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego Przedszkola nr 7 w 

Lublinie, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji   i zapisu informacji oraz sposób ich 

zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

2. Infrastruktura Przedszkola nr 7,  objęta monitoringiem wizyjnym to:  

- teren wokół przedszkola – droga wzdłuż ulicy prowadzącej do budynku, częściowo parking przed 

przedszkolem,( część ul. Elektrycznej),   ogród przedszkolny, 

- wewnątrz budynku – korytarz na parterze  

§ 2 

Celem monitoringu jest: 

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniów  i pracowników, 

- ochrona mienia   

§ 3  

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

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

monitoringu. 

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

§ 4  

1. System monitoringu wizyjnego w  Przedszkolu nr 7 w Lublinie składa się z: 

a)  kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i wewnątrz budynku  ( korytarz na parterze),  oraz  na 

zewnątrz (teren wokół budynku) 

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz; 

c) kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

2. Rodzice i pracownicy  Przedszkola nr 7 w Lublinie  są  poinformowani o funkcjonowaniu w 

placówce systemu monitoringu wizyjnego. 

 

      § 5  

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego: 

1. Osobami upoważnionymi do obserwowania obrazu są: dyrektor przedszkola, dozorcy nocni. 

2. Zapis z monitoringu może być udostępniony za zgodą dyrektora: 



- wychowawcom   w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia 

właściwych oddziaływań w tym zakresie, 

- wychowawcom w sytuacjach  konfliktowych między dziećmi 

3. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym  instytucjom w zakresie prowadzonych  przez nie 

czynności prawnych  np. Policji, Sądowi,  Prokuraturom. 

4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny  mają świadomość 

odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. 

5.Czas przechowywania danych na nośniku 1 miesiąc. 

6. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.  

7. Miejscem oglądu  kamer jest  pokój dozorców nocnych. 

 

§ 5  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


