SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
im. Boli'slawit C'hrohn'xo
Ml. Lesna 17, tei/fax 91 32 80511
72-500 Miedzyzdrcje
NIP 855-10-68-943 Regon 000738059

ZARZ/\DZENIE NR 5/2019 -

Dyrektora Szkofy Podstawowej nr 1 im. Bolestawa Chrobrego w Mi$dzyzdrojach
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego
w Szkole Podstawowej nrlw Mi$dzyzdrojach
z dnia 20.03.2019r.

Na podstawie Rozporzsjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE1119 z 4 maja 2016r.) oraz na podstawie Ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
§1
Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 1 w Mi^dzyzdrojach wprowadza
Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego, ktory stanowi zata^cznik do
zarza.dzania.

Regulamin
niniejszego

§2
Zobowia^zuje wszystkich wychowawcow do zapoznania uczniow i ich rodzicow z trescia^
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.
§3
Zobowi^zuje wszystkich pracownikow do zapoznania si§ z trescia. zarz^dzenia.
§4
Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ngr Iwona Banachowicz

SZKOl A PODSTAWOWA NR 1
//.'•. />'o,Vs7;/uY/ Chrohrcgo
ul. Lesna 17. tel/fax 91 32'SO 611
72-500 Miedzyzdroje
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Zalqcznik nr 1
do Zarz^dzenia Nr 5/2019
Dyrektora Szkofy Podstawowej nr 1
im. BolesJawa Chrobrego w Mi^dzyzdrojach
w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Mi^dzyzdrojach
zdnia20.03.2019r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESLAWA
CHROBREGO W MI^DZYZDROJACH
PODSTAWA PRAWNA:
-Rozporza.dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia.zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)(Dz. Urz. UE1119 z4 maja 2016r.)
- Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
I. ZAPISY OGOLNE
I. Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej
w Miedzyzdrojach okresla:
- zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w placowce,
- infrastrukture, ktora obj§ta jest monitoringiem wizyjnym,
- miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoty,
- cele instalacji monitoringu,
- zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia,
- zasady wykorzystania i przekazywania zapisow monitoringu wizyjnego,
- okreslenie miernikow funkcjonowania systemu monitoringu.

nr 1

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE
SZKOLY PODSAWOWEJ NR 1 W MIEDZYZDROJACH
1. Budynki szkolne posiadaja. oznaczenia ,,OBIEKT MONITOROWANY".
2. Monitoring funkcjonuje cala. dobe.
3. Monitor umozliwiaja.cy bezposredni podgla^d kamer zainstalowanych na terenie szkoty
znajduje si^ w Sekretariacie i Biurze hali sportowej przy ul. Lesnej 17 oraz Pomieszczeniu
administracyjnym przy ul. Kolejowej 33.
4. Rejestracji i zapisowi na nosniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja).
5. Do rejestracji obrazu stuza. urza.dzenia wchodza.ce w sklad systemu rejestracji
spetniaja_cego wymogi okreslone odpowiednimi normami.

III. INFRASTRUKTURA OBJEJA MONITORINGIEM WIZYJNYM
Infrastruktura objeta monitoringiem wizyjnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Miedzyzdrojach
znajduje sie w trzech budynkach.
1. W budynku szkofy przy ul. Lesnej 17 zamontowane sa. 4 kamery z widokiem na:
- nr 1 - wyjscie z tytu budynku od strony boisk,
- nr 2 - wejscie glowne do budynku szkoty,
- nr 3 - na boisko Orlik,
- nr 4 - wejscie glowne do szkofy i parking.
2. W budynku hali sportowej przy ul. Lesnej 17 zamontowanych jest 16 kamer z widokiem:
- nr 1 - na boisko hali sportowej (sektor I), trybuny oraz cztery wejscia na boisko hali
sportowej od strony korytarza ABCD,
- nr 2 - na boisko hali sportowej (sektor II), trybuny oraz trzy wejscia na boisko hali
sportowej od strony korytarza BCD,
- nr 3 - na boisko hali sportowej (sektor III), trybuny oraz trzy wejscia na boisko hali
sportowej od strony korytarza CDE,
- nr 4 - na boisko hali sportowej (sektor III), cz^sc trybun, jedno wejscie na boisko hali
sportowej od strony szkofy F, wejscie do pokoju nauczycieli w-f od strony boiska hali
sportowej,
- nr 5 - na boisko hali sportowej (sektor II), czesc trybun,
- nr 6 - na boisko hali sportowej (sektor I), czesc trybun oraz jedno wejscie na boisko
hali sportowej od strony korytarza,
- nr 7 - na korytarz na parterze, ktory znajduje sie od strony holu gtownego,
wejsciowego hali sportowej, widok na wejscia do szatni 1, 2 oraz toalety meskiej
i damskiej, wejscie do magazynu sportowego,
- nr 8 - na korytarz na parterze od strony wyjscia z tyfu na boisko Orlik, widok
na wejscia do kottowni, szatni 3, 4,
- nr 9 - na wyjscie z tylu do budynku od strony boiska Orlik,
- nr 10 - na hoi wejsciowy, gtowny oraz wejscie do windy,
- nr 11 - na klatke schodowa. znajdujqcq sie od strony holu wejscia gtownego
oraz widok na wejscie do toalety dla niepetnosprawnych,
- nr 12 - na wnetrze szatni znajduj^cej si§ w holu wejsciowym gtownym,
- nr 13 - na recepcje w holu wejsciowym glownym,
- nr 14 - z zewna_trz na parking dla samochodow osobowych znajduja.cy sie
przed budynkiem hali sportowej,
- nr 15 - z zewn^trz na zaplecze budynku hali sportowej,
- nr 16 - z zewna.trz na wejscie z tylu do budynku hali sportowej od strony boiska Orlik.
3. W budynku szkofy przy ul. Kolejowej 33 zamontowanych jest 11 kamer:
- nr 1 - na zewna.trz od ul. Kolejowej - rzut od drzwi na wejscie - nie obejmuje
chodnika,
- nr 2 - wewn^trz hoi i drzwi wejsciowe glowne oraz drzwi do biblioteki,
- nr 3 - wewnajrz hoi - rzut od drzwi wejsciowych glownych na drzwi od swietlicy,
schody na I pietro i czesc drzwi do kuchni,

-

nr 4 - wewn^trz - rzut na korytarz - parter od drzwi ewakuacyjnych, wejscia
do pielegniarki, toalet i pomieszczenia gospodarczego,
nr 5 - wewnairz - rzut z gt§bi na cate pomieszczenie,
nr 6 - wewna.trz - korytarz na II pi^trze - drzwi do sali 16 i 17 oraz schody
na III pietro,
nr 7 - wewna.trz - korytarz na I pi^trze - drzwi do sali 8 i 9 oraz schody na II pi^tro,
nr 8 - wewna.trz - korytarz na I pietrze - drzwi do sali 11 korytarz do okna oraz drzwi
do pokoju nauczycielskiego,
nr 9 - wewna.trz - biblioteka - rzut od okna przy biurku na cate pomieszczenie,
nr 12 - wewn^trz - rzut na korytarz - parter do drzwi ewakuacyjnych, drzwi
do toalet,
nr 16 - na zewna_trz - rzut ze skarpy na drzwi wejsciowe oraz plac apelowy od strony
boiska.

IV. CELE INSTALACJI MONITORINGU
1. Cele instalacji i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie placowki to:
- promowanie bezpieczehstwa w szkole poprzez staty nadzor wideo nad miejscami,
w ktorych moga. wystapic zachowania naruszaja.ce bezpieczehstwo w szkole
(zastraszanie, wyJudzanie, bojki),
- zapobieganie zachowaniom ryzykownym (kradzieze, dewastacje),
- kontrola zachowah uczniow,
- eliminowanie zachowah agresywnych,
- zapobieganie zagrozeniom zwia.zanym ze stosowaniem uzywek (papierosy,
e-papierosy, alkohol, substancje psychoaktywne, tabaka itp.),
- kontrola przestrzegania regulaminow szkolnych,
- monitoring osob wchodza.cych na teren szkoty,
- ochrona mienia szkoty.
V. ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI ORAZ SPOSOBY ICH
ZABEZPIECZENIA
1. System monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mi^dzyzdrojach
sktada sie z:
- kamer rejestruja.cych zdarzenia wewna.trz i na zewna.trz budynkow szkoty i hali
sportowej;
- urza^dzeh rejestruja.cych i zapisuja.cych obraz na nosniku fizycznym;
- kolorowych monitorow pozwalaja.cych na bezposredni podgla.d zdarzeri.
2. Zapisy wideo na dyskach twardych rejestratorow przechowywane sa;
- w budynku szkoty przy ul. Lesnej 17 - do 14 dni kalendarzowych, a nastepnie
automatycznie kasowane,
- w budynku szkoty przy ul. Kolejowej i w hali sportowej przy ul. Lesnej 17-30 dni
kalendarzowych, a nastepnie automatycznie kasowane.

4. Zaden pracownik szkofy, poza dyrektorem, wicedyrektorem i osobami upowaznionymi,
nie posiada uprawnieh do obstugi i przeglsjdania zarejestrowanych zapisow monitoringu
szkolnego.
5. W razie potrzeby, wszystkie indywidualne zapisy wideo przenoszone sa. z rejestratorow
na pamiec przenosna..
VI. ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISOW MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Dopuszcza sie wykorzystanie zapisow wideo do kontrolowania przestrzegania zasad
obowia.zuJ3cych w szkole w celach profilaktycznych.
2. Nagrania moga. bye wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeh
udostepnione do wglqdu dyrektorowi, wicedyrektorowi, pedagogom oraz upowaznionemu
ustnie przez dyrektora szkofy nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkofy.
3. Nagrania za zgodq dyrektora szkofy moga. zostac zaprezentowane uczniom, rodzicom
lub pracownikom szkofy w celu ustalenia rzeczywistych faktow zdarzenia.
4. W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikaja.cego z celow instalacji systemu monitoringu
wizyjnego dopuszcza sie wykorzystanie zapisow wideo do jego analizy oraz oceny, a takze
przekazania kopii zapisu na pfycie CD/DVD oraz na pendrive organom scigania, na ich
pisemny wniosek.
5. Szkola moze uzywac zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawcow przestepstwa. Moze
on takze zostac wykorzystany jako dowod we wszczeciu postepowania dyscyplinarnego
w zwia.zku z egzekwowaniem prawa i procedur wewnqtrzszkolnych wobec wszystkich
czlonkow spotecznosci szkolnej.
VII. MIERNIKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU
1. Nauczyciel lub pracownik szkofy, ktory powzia.1 informacje o zdarzeniu lub sytuacji
wynikaja.cej z celu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole, moga^cego miec
miejsce w obszarze objetym kontrola. kamer ma obowia^zek niezwlocznie zgtosic ten fakt
dyrekcji szkofy lub pedagogowi szkolnemu.
2. Zapisy monitoringu 53 kontrolowane doraznie oraz w sytuacjach zwia.zanych
z pojawiaja.cymi sie zagrozeniami w rejonach zainstalowanych kamer lub temaniem zasad
ustalonych w szkole.
VIII. ZASADY PRZEKAZYWANIA ZAPISOW MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogq zostac udostepnione instytucjom
pahstwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynnosci prawnych takim jak Policja,
Sa.d, Prokuratura na pisemny wniosek.
2. Przedstawiciel instytucji wymienionych w punkcie 1 zobowia.zany jest pisemnie
pokwitowac odbior pfyty ba.dz pendrive, z ktorego sporza.dza sie protokol przekazania.
3. Pendrive oraz pfyta, na ktora. skopiowano pliki z monitoringu wizyjnego szkofy powinna
zostac zapakowana do koperty, opisana (krotki opis zdarzenia, jego data)
oraz opieczetowana.
4. Osoba fizyczna, rodzic lub uczeh reprezentowany przez rodzica, beda^cy obiektem
zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny ma prawo zgdania wgla.du do jego
zapisu wyla.cznie na pisemny wniosek ztozony do dyrektora szkofy ( zatqcznik 1, 2).

IX. ZAPISY KONCOWE
1. Monitoring wizyjny moze bye systematycznie modernizowany, jezeli wynika to z potrzeb
szkofy oraz mozliwosci finansowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczna. decyzje podejmuje
dyrektor szkofy.
3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole wchodzi w zycie z $niem
podpisania.
gr Iwona Banachonicz

Uzgodniono z:

1. Rada. pedagogicznq
2. Rada^ rodzicow

3. Samorza.dem uczniowskim

RADA RODZICOW
przy Szkole Podstawowej nr 1
im: -Bolcslawa
ul. Lesna 17, 72-500
tel. 91 3280611

Za/aczn/'/c nr 1
do Regulaminu
Data.
(Nazwisko i

(adres)

Dyrektor
Szkoty Podstawowej nr 1
Ul. Lesna 17
72-500 Mi$dzyzdroje
Zwracam sie z prosba^ o zapisanie materiatu z monitoringu wizyjnego szkoty z dnia
Uzasadnienie:

Podpis zainteresowanego

Decyzja Dyrektora:
Wyrazam zgode/Nie wyrazam zgody*

(data i podpis dyrektora)
' - niepotrzebne skre&HG

Zatqcznik nr 2
do Regulaminu
Data.
(Nazwisko i

(adres)

Dyrektor
Szkofy Podstawowej nr 1
Ul. Lesna 17
72-500 Mi$dzyzdroje
Zwracam si§ z prosba. o obejrzenie materiatu z monitoringu wizyjnego szkofy z dnia
Uzasadnienie:.

Podpis zainteresowanego

Decyzja Dyrektora:
Wyrazam zgodeVNie wyrazam zgody*

(data i podpis dyrektora)
* - niepotrzebne skre£H6

