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Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 32/2018/2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Juliusza Słowackiego w Lublinie 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie   

   

 

   

Regulamin oparto na następujących aktach prawnych:  

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, dalej 

zwanej ustawą lub  U.O.D.O.). 

2. Art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej zwane także rozporządzeniem 

lub RODO. 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,            

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89 oraz Dz. Urz. UE L 127                  

z 23.05.2018, str. 10), dalej zwaną także dyrektywą lub DODO. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych                

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 poz. 125). 

5. Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 996            

z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6  

   

§ 1 
   

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w SP 3 miejsca 

instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób 

ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.  

   

2. Infrastruktura SP 3, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:  

- budynek dydaktyczno-administracyjny, połączony łącznikiem  

  z  salą gimnastyczną;  

- boiska szkolne;  

- plac zabaw; 

- teren wokół szkoły (trawniki, parking ) 

   

§ 2 
   

1. Na terenie SP 3 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb 

szkoły.  

2. Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest: 
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a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły,  

b) ochrona mienia Szkoły. 

c) zapewnienie bezpieczeństwa informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę 

na szkodę. 

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

monitoringu.  

   

4. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).  

   

5. Kamery monitoringu wizyjnego nie są instalowane w salach, w których prowadzone są 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pokoju nauczycielskim, toaletach i w szatniach,  

   

6. Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie realizowanego w szkole systemu dyżurów 

wychowawców, nauczycieli i woźnych. 

   

§ 3 

 

 1. Uczniowie oraz pracownicy SP 3 są informowani o funkcjonowaniu w szkole systemu 

monitoringu wizyjnego.  

   

2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami 

informacyjnymi.  

   

3. Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad godności 

osobistej uczniów i pracowników szkoły oraz prawa do prywatności.   

 

 

§ 4 
   

 1. System monitoringu wizyjnego w SP 3składa się z:  

a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków szkoły ; 

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;  

c) kolorowego 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. Urządzenia zapisujące dane umożliwiają wydruk obrazu z minimalną rozdzielczością 600 

dpi.  

   

4. System monitoringu wizyjnego funkcjonuje w porozumieniu i za wiedzą najbliższej 

jednostki Policji.  

   

   

§ 5 
   

1. Dane z monitoringu są rejestrowane automatycznie na twardym dysku metodą 

nadpisywania  tzn. nagrania starsze zastępowane są nagraniami nowszymi. 
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2. Okres po którym następuje nadpisanie danych i automatyczne wykasowanie starszych 

nagrań wynosi 3 dni. 

 

3. Za dopuszczalne uznaje się przechowywanie nagrań do prawomocnego zakończenia 

postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód. 

 

 

4. Obsługę informatyczną systemu sprawuje Kierownik gospodarczy, który na podstawie 

upoważnienia Dyrektora Szkoły ma dostęp do: 

a. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów; 

b. urządzenia rejestrującego; 

c. zapisów z kamer. 

 

5. Do zapoznania się z zarejestrowanymi materiałami upoważnieni są:  

1) Dyrektor Szkoły,  

2) Wicedyrektorzy,  

3) Kierownik gospodarczy,  

4) organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa, 

 

6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby 

przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o 

sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. Kopia 

sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym 

pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom.  

 

7. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie 

trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia. 

 

    

 

 

 


