
Regulamin monitoringu boiska i placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
W Kędzierzynie-Koźlu 

§ 1. 
 Na boisku szkolnym i placu zabaw należącym do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzierzynie-
Koźlu zainstalowany jest monitoring wizyjny, na podstawie art. 108a ustawy – Prawo oświatowe. 
 
§ 2. 

1. Celem zainstalowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na 
terenie boiskach i placu zabaw; 

2.  Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu, 
bezpieczeństwu uczniów; 

3.  Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych; 
4.  Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) na 

boiskach, placu zabaw i jej otoczeniu, 
5.  Ograniczanie dostępu do boiska i placu zabaw osób nieuprawnionych i niepożądanych, 
6.  Zmniejszenie ilości zniszczeń na boiskach, placu zabaw i wokół szkoły 
  

§ 3 
Monitoring obejmuje swoim zasięgiem teren boiska i placu zabaw, obejmując także tereny przyległe 
należące do szkoły. Monitoring funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
§ 4 
System monitoringu wizyjnego -zwany dalej monitoringiem – składa się z instalacji sprzętowych oraz 

z oprogramowania służącego do rejestracji, odtwarzania, utrwalania na nośnikach elektronicznych 

nagrań z obszaru monitoringu.  

§ 5 
Na monitoring składa się: 4 kamery rozmieszczone w narożnikach boiska oraz kamera umieszczona 
na budynku szkoły skierowana na plac zabaw. 
§ 6 
Administratorem systemu monitoringu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. 
§ 7 
Dostęp do monitoringu posiada dyrektor szkoły oraz osoby upoważnione. Upoważnienia wydawane 
są przez dyrektora w formie pisemnej i obowiązują do odwołania. 
§ 8 
Osoby upoważnione do dostępu do monitoringu zostały poinformowane o zasadach wynikających               
z przepisów o ochronie danych osobowych. 
§ 9 
Dyrektor dokłada starań, aby sporządzanie, przechowywanie, udostępnianie nagrań nie stanowiło 
naruszenia prywatności osób znajdujących się na nagraniach. 
§ 10 
Nagrania nie są udostępniane nikomu poza szczególnymi przypadkami wynikającymi z oddzielnych 
przepisów prawa. 
§ 11 

Nagrania przechowuje się w szafie sekretariatu szkoły zamykanej na klucz. Pomieszczenie 
zabezpieczone kratami i  systemem alarmowym. Okres przechowywania nie dłuższy niż 3 miesiące od 
dnia nagrania.  
§ 10 
Nagrania obejmują tylko zapis wizualny, bez zapisu audio.  
§ 11 
Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2018 r. 


