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Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyinego

w Zespote Szkół iechnicznych im, lgnacego Mościckiego

ul. E. Kwiatkowskiego 17 33-101Tarnów

l podstawa prcwna:

1. Konwencia Praw Dziecka

Ż.Ustawazdnia22sierpniaL997r.oochronieosóbimienia(Dz.U.ŻaL7poz.z2L3|
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia L997 r.o ochronie danych osobowych (Dz, U, żoL6poz,92'ż)

4. Rozporządrenie MEN§ z dnia 31€rudnia ż@2r,w sprawie bezpieczeń§twa i higieny w

publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach {Dz, U, nr 6, poz,69 z 2003 r, zpóźn,

zm.)

5. Statut Szkoły

6. Program Wychowawczy SzkoĘ

7. Program Profilaktyki Szkoły

ll Celem monitoringu jest:

ł zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnei oraz osób przebywaiących na

terenie szkoły i placówki
ł ograniczenie zachowa ń zagraża!ących zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,

,/ wyiaśnianie sytuacji konfliktowych,
{ustalaniesprawcówczynównagannyeh{bóiki,zniszczeniamienia,kradzieżeitp.}w

szkole iiej otoczeniu,
łograniczaniedostępudoszkołyijeiterenuosóbnieuprawnionychiniepożądanych,
./ zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

lllZasadywykorzystaniazapisówmonitorin8§wizyinego:

L. 7sspółszkói Technicznych posiada rnonłtoring wizyjny weł§nętrzny i zewnętrzny,

2. Monitor i Ęestrator znaiduje się w sekretariacie / gabinecie dyrektora szkoły,

3.Zapisyzmonitoringubędąwykorzyst,ywanemiędzyinnymiwsytuacjach:
ł zagraża!ącydlbezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szloły,

./ niszczenia mienia sz|,ńy,
ł niszczenia urządzeń na placu szk€ń$ parkingu,

,/ przywtavczania,
ł konfliktowych, np, bójek,
,/ podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używeŁ



4. obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym

nośniku informacji przez Rejestrator monitoringu,

5. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 3-4

dni.
6. tapis zmonitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą

dyrektora szkoĘ i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub

wychowawcę/nauczyciela.
7. osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeg!ądające zapisy zobowiązane są do

nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest

materiałem poufnym iwgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrelćora, zgodnie

z ewidencją osób upowainionych do przetwarzania danych osobowych w szkole,

8. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia

prowadzonej sprawy.

zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwainym

upowaŻnionym or8anom:

1. przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór rnateriału - Protokoł Przekazania,

2. W pokwitowaniu odbioru zaziaczaznaki szczegÓ|ne materiału: nr kamerY- okreŚlenie

miejsca zdarzenia nagranie zdn._ godzina, dzień, miesiąą rok.

3. protokól przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły,

4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba

wskazana przez dyrektora.

5. w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacjiw godzinach nieobecności

pracownikówszkoĘ{np.godzinańwieczornychczynocnych}działaniawyiaśniające
podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu,

6. Zabrania się przebywania uczniów w pomie§zczeniu, w którym znajdują się monitory i

rejestratory.
7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów,

lV Przepisy końcowe:

3.

4.

prawo do ustalenia bądź zmiany basła dostępu ma Dyrektor szkoły,

W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje

dyrektor szkoły.

Procedura moźe ulec zmianie w zależncrści od zaistniałei sytuacji,

obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w żłpłez dniem

18.05.2O18r.
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