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Rada Pedagogiczna pozytywnie 

zaopiniowała i zatwierdziła 

Uchwałą nr 9/2018 w dniu 5.12.2018r 

Samorządowego Przedszkola Nr 94 

im. Janka Muzykanta 

 os. Ogrodowe 3 

31-915 Kraków 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

w Samorządowym Przedszkolu Nr 94 

 im. Janka Muzykanta os. Ogrodowe 3 

31-915 w Krakowie 

Podstawa prawna: 

 Konwencji Praw Dziecka oraz Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U. nr 114,poz.740) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. nr 101,poz.926 z 2002 r. z późn. zm.) . 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6,poz.69 z 2003 r. z późn. 

zm.) 

§ 1.  

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Samorządowym 

Przedszkolu Nr 94 , im. Janka Muzykanta os. Ogrodowe 3 miejsca instalacji kamer systemu 

na terenie przedszkola, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, 

a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

§ 2. 

Infrastruktura  w Samorządowym Przedszkolu Nr 94 , im. Janka Muzykanta 

os. Ogrodowe 3 w Krakowie, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to: 

1) budynek główny przedszkola 

2) brama wjazdowa do przedszkola 
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3) wejście do przedszkola 

4) plac zabaw - ogród 

5) teren wokół przedszkola 

§ 3. 

Celem monitoringu jest: 

1) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających 

na terenie przedszkola, ogrodu i placu zabaw, 

2) ustalanie sprawców czynów dewastacyjnych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) 

w przedszkolu, w ogrodzie, placu zabaw i jego otoczeniu, 

3) ograniczanie dostępu do przedszkola, ogrodu, placu zabaw oraz jego terenu osób 

nieuprawnionych i niepożądanych, 

4) zmniejszenie ilości zniszczeń w przedszkolu, w ogrodzie, placu zabaw i wokół 

przedszkola, 

§ 4. 

Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

§ 5. 

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

monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

§ 6. 

System monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu Nr 94 składa się z: 

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków przedszkola 

w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób, 

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 

3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 
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§ 7. 

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami 

informacyjnymi. 

§ 8. 

Pracownicy, rodzice w przedszkolu są poinformowani o funkcjonowaniu w przedszkolu 

monitoringu wizyjnego. 

§ 9. 

Rejestrator wraz z monitorem monitorującym przedszkole znajduje się w pomieszczeniu 

przedszkola, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. 

§ 10. 

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają Dyrektor Przedszkola, Specjalista 

ds. Administrowania Siecią. 

§ 11. 

Okres przechowywania danych wynosi 7 dni. 

§ 12. 

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

czynności prawnych np. Policji, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek. 

§ 13. 

Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane 

są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

§ 14. 

Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko Specjalista ds. Administrowania Siecią 

oraz Dyrektor Przedszkola. 

§ 15. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor Przedszkola . 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5.12.2018r. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


