
UZGODNIENIE DOTYCZĄCE PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II

W WIERUSZOWIE Z ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ

Monitoring  wizyjny  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  im.  Jana  Pawła  II  w  Wieruszowie  jest  obecnie
prowadzony w następujących celach:

a) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

b) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej (uczniów oraz pracowników) oraz innych
osób przebywających na terenie Szkoły,

c) ograniczenie występowania zachowań niepożądanych, w szczególności tych, które zagrażają
życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie Szkoły,

d) ograniczenie dostępu do terenu Szkoły osób nieuprawnionych i niepożądanych,

e) ochrona mienia Szkoły,

f) pomoc  w wyjaśnianiu  sytuacji  konfliktowych  oraz  ustalaniu  sprawców  czynów  nagannych
poprzez organy uprawnione, np. Policję.

Niektóre z powyższych zadań można realizować za pomocą innych, mniej inwazyjnych środków, niż
prowadzenie  monitoringu  wizyjnego,  jednakże  należy  zauważyć,  że  istnieją  pewne  istotne
ograniczenia powodujące, że to system monitoringu wizyjnego w szkole w znaczący sposób podnosi
ogólny  poziom bezpieczeństwa uzupełniając  te  ograniczenia,  do których  należy  przede  wszystkim
niewielka  ilość  pracowników  w  stosunku  do  dużej  powierzchni  szkoły  i  terenu  wokół  niej,  co
powoduje, że dyżury nauczycieli  w czasie przerw międzylekcyjnych nie zapewniają odpowiedniego
poziomu kontroli nad bezpieczeństwem uczniów, ich mienia a także mienia szkoły. Warto również w
tym miejscu nadmienić, że takie dyżury nie odbywają się w czasie lekcji, a także poza godzinami pracy
szkoły,  co  prowadzi  do  wniosku,  że  do  spełnienia  większości  z  wymienionych  powyżej  celów,
niezbędnym jest  prowadzenie  całodobowego nadzoru  w postaci  systemu  monitoringu  wizyjnego.
Wniosek  ten  należy  poprzeć  również  innymi  istotnymi  argumentami.  Jednym z  nich  jest  fakt,  że
budynek  szkoły  wraz  
z wyposażeniem jest dobrem wspólnym i mieniem publicznym mieszkańców Gminy Wieruszów, który
należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, a jedynie system monitoringu wizyjnego może skutecznie
zniechęcać do popełniania ewentualnych aktów wandalizmu czy kradzieży w stosunku do tego mienia
i gdyby takie zdarzenia miały miejsce, system ten może doprowadzić do identyfikacji sprawców tych
czynów oraz do odzyskania potencjalnie utraconych dóbr. Również w przypadku powstania incydentu
w  zakresie  bezpieczeństwa  uczniów  oraz  innych  osób  przebywających  na  terenie  szkoły,  jedyną
możliwą drogą wyjaśnienia danej sprawy będą zapisane nagrania pochodzące z systemu monitoringu
wizyjnego, ponieważ, jak już wcześniej wspomniano istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że
incydenty takie wydarzą się w czasie lekcji  lub poza godzinami pracy szkoły, gdy jej teren nie jest
kontrolowany przez pracowników szkoły. System monitoringu wizyjnego spełnia jeszcze jedną, bardzo
istotną funkcję. Stanowi on element, który może skutecznie odstraszyć niepożądane osoby od wejścia
na teren szkoły i wyrządzenia ewentualnych szkód wobec uczniów, pracowników i mienia.



Należy również zauważyć, że w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
znajduje  się  pomieszczenie,  w  którym  odbywa  się  wspólna  obsługa  administracyjna  placówek
oświatowych Gminy Wieruszów wykonywana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.
Powoduje to, że prowadzenie monitoringu wizyjnego w placówce leży również w interesie Urzędu
Miejskiego w Wieruszowie.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  argumenty,  należy  stwierdzić,  że  prowadzenie  całodobowego
monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II  w Wieruszowie jest
uzasadnione  
i niezbędne. Aby jednak spełnić zadość przepisom prawa dotyczącym ochrony danych osobowych,  
w szczególności art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa
przetwarzanych  danych  osobowych  w  systemie  monitoringu  wizyjnego,  uzgadnia  się  następujące
środki techniczne i  organizacyjne służące do zapewnienia bezpieczeństwa, poufności, integralności
oraz dostępności danych osobowych:

a) wprowadzenie regulaminu określającego cel i  zasady funkcjonowania systemu monitoringu
wizyjnego w szkole, miejsca instalacji elementów jego infrastruktury, reguły rejestracji, zapisu,
udostępniania oraz zabezpieczenia informacji przez niego zapisanych,

b) zapewnienie, że jakiekolwiek elementy infrastruktury systemu monitoringu wizyjnego nie są 
i w przyszłości nie będą fizycznie podłączona do zewnętrznej sieci Internet,

c) dokonywanie  okresowych  sprawdzeń  komponentów  systemu  monitoringu  wizyjnego  pod
kątem prawidłowości jego działania oraz zabezpieczenia zarejestrowanych danych, a także
wykonywanie, w miarę konieczności, ich bieżących konserwacji i napraw oraz wymienianie
trwale uszkodzonych elementów systemu,

d) umieszczenie kluczowych elementów systemu monitoringu w miejscach niedostępnych dla
osób postronnych, w których zapewniona będzie ochrona przed fizycznymi manipulacjami,
uszkodzeniami i kradzieżą tych elementów, a w szczególności: 

- umieszczenie urządzenia rejestrującego w pomieszczeniu, w którym kontrolowany jest ruch
osobowy, 

- umieszczenie monitora służącego do podglądu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym oraz
zapisanych nagrań w miejscu niewidocznym dla osób nieupoważnionych do przetwarzania
danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego,

-   rozmieszczenie  okablowania  systemu  w  miejscach,  w  których  ryzyko  jego  fizycznego
uszkodzenia spowodowanego działaniem osób trzecich lub innych czynników zewnętrznych,
takich jak warunki pogodowe, zostanie ograniczone do minimum,

e) wprowadzenie  pisemnych  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
przeprowadzanie ponawianych okresowo szkoleń z zakresu obsługi systemu i ochrony danych
osobowych  dla  osób  mających  dostęp  do  systemu  monitoringu  wizyjnego,  oraz  do
pomieszczenia, w którym znajdują się monitor systemu oraz urządzenie rejestrujące,

f) każda z  osób posiadająca  upoważnienie  do  przetwarzania  danych  osobowych w systemie
monitoringu wizyjnego powinna mieć utworzone w tym systemie oddzielne, indywidualne



konto,  do  któregp  dostęp  musi  być  zabezpieczony  indywidualnym  loginem  i  hasłem  (nie
dotyczy to pracowników obsługi szkoły – sprzątaczek oraz woźnych),

g) zapewnienie ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do ewentualnych zabezpieczonych
kopii  nagrań poprzez przechowywanie  ich  w zabezpieczonym miejscu (zamykana na klucz
szafka  lub  szuflada  w pomieszczeniu,  do  którego  dostęp  mają  jedynie  osoby  posiadające
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego),

h) zapewnienie  ciągłej  możliwości  poprawnej  identyfikacji  zarejestrowanych  danych  poprzez
aktualizowanie  opisu  kamer  w  systemie  monitoringu  oraz  aktualizowanie  zapisanych  
w systemie daty i godziny według stanu faktycznego.

Do wdrożenia  i  utrzymania  powyższych  środków technicznych  i  organizacyjnych zobowiązany  jest
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.


