
Załącznik Nr 25 do Polityki Danych Osobowych  
w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

 

Podstawa prawna: 

 Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  
 Art. 154 i 155 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

poz.1000), 
 Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku, 
 Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we 

Włocławku. 
 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Placówki, reguły 
rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania 
zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

2. Infrastruktura Placówki, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to: 

1) budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (drzwi wejściowe, do szatni oraz od strony 
boiska szkolnego, częściowo boisko szkolne, hol szatni, korytarze), 

2) teren wokół szkoły.   
§ 2 

1.   Na terenie Placówki funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb szkoły. 
2. System monitoringu wizyjnego stanowi element Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych   

Osobowych. 
3.  Cele monitoringu: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie ZSP 
nr 1 i wokół placówki,  

2) ochrona mienia ZSP nr 1, 
3) podejmowanie działań interwencyjnych przez dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli 

oraz funkcjonariuszy policji. 
4. Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie realizowanego w placówce systemu dyżurów 

pracowników.  
5. Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do dokumentowania zachowań uczniów, 

które podlegają systemowi kar i nagród przewidzianych w statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 we Włocławku. 

6.  Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej 
uczniów i pracowników szkoły oraz prawa do prywatności. 

 
§ 3 

1. Monitoring funkcjonuje całą dobę. 
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu 

monitoringu. 
3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 
4. Monitoring nie obejmuje: 

- pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne i 
opiekuńcze,  
- stołówki,  



- pokoju nauczycielskiego, 
- gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 
- gabinetu stomatologa, 
- toalet, 
- boksów w szatni,  
- przebieralni na zajęcia wychowania fizycznego, 
- pomieszczeń z prysznicami. 
 

§4 
1. System monitoringu wizyjnego składa się z: 

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 1 we Włocławku, umożliwiających identyfikację osób, 

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 
3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

2.  Rejestratory znajdują się w serwerowni a monitor w pomieszczeniu dyżurki w holu głównym SP20. 

 
 

§5 
1. Monitoring wizyjny działa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 od roku szkolnego 2012/13. 
2. Uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole 

systemu monitoringu wizyjnego. 
3. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego została 

umieszczona klauzula informacyjna dotyczącą systemu monitoringu wizyjnego. 
4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 

 
§6 

1. Nagrania obrazu (zawierające wizerunek uczniów, pracowników i innych osób), które mogą służyć 
identyfikacji osób, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku przetwarza wyłącznie do celów, 
dla których zostały zebrane. 

2. Zapis przechowuje przez okres 30 dni od dnia nagrania. Okres ten może być dłuższy niż 30 dni, gdy 
zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych  
w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy.  

3. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu 
poprzez nadpisanie. 

4. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany. 

 
§7 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego: 
1. Osoby upoważnione do obserwowania obrazu określa rejestr ustalony przez dyrektora, który 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora szkoły: 

1) wychowawcom klas w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia  
właściwych działań w tym zakresie,  

2) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom 
niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania 
właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy, 

3) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, takie jak: agresja fizyczna, wybryki, akty 
chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu 
udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych, 

 4)  w uzasadnionych przypadkach rodzicom ucznia,  zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu 
niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań 



interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych, za zgodą dyrektora na ich pisemny wniosek 
(Prośba o udostępnienie obejrzenia obrazu z monitoringu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu), 

3. Zapis z monitoringu udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom (Policji, Prokuraturze, 

Sądom) w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych na ich pisemny wniosek (Prośba  

o udostępnienie nagrania obrazu monitoringu  stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, Protokół  

z przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 we Włocławku  stanowi załącznik nr 4 do regulaminu). 

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

odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. Sposób dostępu określa Polityka Ochrony 

Danych osobowych. 

5. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu 

w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

6. Upublicznienie zapisu wizyjnego możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia na ten fakt zgody przez 

wszystkich pełnoletnich uczestników z zarejestrowanego zdarzenia, a w przypadku uczniów 

niepełnoletnich przez ich rodziców lub prawnych opiekunów. 

7. W przypadku publikacji zapisu monitoringu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym  

w celu uzyskania anonimowości zarejestrowanych osób. 
 

 

§8 
Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym uprawnionym instytucjom: 
1) Przedstawiciel uprawnionej instytucji kwituje pisemnie odbiór płyty. 
2) W pokwitowaniu odbioru zaznacza się znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np. nagranie z dnia 

– dzień, miesiąc, rok). 
3) Płyta zostaje zapakowana do koperty, która powinna być opieczętowana i podpisana przez 

dyrektora Zespołu, jak udostepniającego. 
4) Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady, jak przy 

przekazywaniu płyty. 
5) Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez 

dyrektora szkoły (pedagog szkolny, Administrator Systemu Informatycznego). 
 

 
§9 

Raz w roku odbywają się konsultacje dyrektora z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim w celu oceny funkcjonowania monitoringu i jego wpływu na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku. 

 

§10 
Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku wprowadzonej zarządzeniem nr 32/2020 z dnia 
31.12.2020 r. 
 

§11 
Traci moc Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 20 we 
Włocławku wprowadzony  zarządzeniem nr 18/2012 r. z dnia 27.09.2012 r.   

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu  
funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

 
 
 
 

Rejestr osób upoważnionych do obserwowania obrazu monitoringu 
 
 
 

L.p. Nazwisko i imię 
Numer 

upoważnienia 

Okres ważności upoważnienia 

od do 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  
funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

 
 
 

                                                                                                                      Data: ……………….…………………………… 
 
……………………………………………….………………………………..…… 
 

……………………………………………………..……..…………………..….. 
                            imię i nazwisko Wnioskującego 

 
                                       
 

 
 

Prośba o udostępnienie obejrzenia obrazu z monitoringu 
 
 
 

 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  

we Włocławku 
 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie obejrzenia materiału z monitoringu wizyjnego Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku z dnia …………………………………………………… r.  

   Uzasadnienie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………..……………………..……………………………………………………………………………………... 

    

 
……………………………………………………..……..………………….. 

                                                                                           podpis Wnioskującego 

 
Decyzja Dyrektora ZSP nr 1 
 
Wyrażam zgodę  / Nie wyrażam zgody na udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego. 

 
 
 

……………………………………………………..……..………………….. 
                                                                                         data i  podpis dyrektora 

 
 
 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu  
funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

 
 
 

                                                                                                                      Data: ……………….…………………………… 
 
……………………………………………….………………………………..…… 
                            nazwa instytucji wnioskującej 
 

……………………………………………………..……..…………………..….. 
 
……………………………………………………..……..………………….….. 
                                      adres 
 

 
 

Prośba o udostępnienie nagrania obrazu z monitoringu 
 
 
 

 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  

we Włocławku 
 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 we Włocławku z dnia …………………………………………………… r.  

   Uzasadnienie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………..……………………..……………………………………………………………………………………... 

    

 
……………………………………………………..……..………………….. 

                                                                                           podpis Wnioskującego 

 
Decyzja Dyrektora ZSP nr 1 
 
Wyrażam zgodę  / Nie wyrażam zgody na udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego. 

 
 
 

……………………………………………………..……..………………….. 
                                                                                         data i  podpis dyrektora 

 
 



Załącznik Nr 4 do Regulaminu  
funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

 
 

                                                                                                                      Data: ……………….…………………………… 
 
……………………………………………….………………………………..…… 
                     nazwa instytucji wnioskującej 
 

……………………………………………………..……..…………………..….. 
 
……………………………………………………..……..………………….….. 
                                      adres 
 

 
 

Protokół z przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku  
 

sporządzony w dniu …………………………..…………………. 

 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku, zwany dalej Przekazującym, 

przekazuje dane z systemu monitoringu szkoły 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nazwa Instytucji wnioskującej o udostępnienie nagrania z monitoringu 

 

 
zwanej dalej Przyjmującym, dane na podstawie pisemnej  Prośby o udostępnienie nagrania obrazu 

monitoringu (załącznik 3 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w ZSP nr 1) z dnia 

………………………………………………………… r.  

 

1. Przekazujący przekazuje a Przyjmujący przyjmuje następujące dane:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                              zapis z kamery,  data, czas nagrania 

 
2. Przyjmujący oświadcza, że zapis z monitoringu wykorzystany zostanie wyłącznie do celów 

określonych w pisemnej  Prośbie o udostępnienie nagrania obrazu monitoringu (załącznik 3 do 
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w ZSP nr 1), stanowiącym załącznik do 
niniejszego protokołu. 

3.  Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 
……………………………………………………………..   ………………………………………………………… 
                       Przekazujący       Przyjmujący 
 



Załącznik Nr 5 do Regulaminu  
funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

 

Rejestr działań w systemie monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  
we Włocławku 

 

L.p. Data  Opis wykonanego działania 
Osoby wykonujące: 

imię i nazwisko, 
stanowisko służbowe 

Podpisy osób 
wykonujących 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

6. 

    

7. 

    

8.  

    

 

 

Opis wykonanej operacji powinien zawierać: 
- w przypadku wglądu do nagrań – imię i nazwisko osoby wglądającej, cel i zakres (okres zapisu, numery 

(lokalizację) kamer), 
- w przypadku zapisu na nośnik – cel i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu, numer 

(lokalizację) kamer), dane osoby, której przekazano nośnik, 
- w przypadku przekazania nośnika – cel i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu, numery 

(lokalizację) kamer, dane osoby/instytucji, której przekazano nośnik), 
- w przypadku niszczenia nośników – opis (nazwę) niszczonego nośnika, sposób zniszczenia). 


