
 
 

 

REGULAMIN STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

 W PRZEDSZKOLU NR 4 „BIAŁY KONIK” W KONINIE  

W BUDYNKACH PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ 5 i UL. KRYSZTAŁOWEJ 3 

 

Podstawa prawna: Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 

996 i 1000) z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2018 r., po uzgodnieniu z organem 

prowadzącym wprowadzam z dniem 1.09.2018 r. szczególny nadzór nad pomieszczeniami i terenem 

przedszkola, poprzez zastosowanie technicznych środków umożliwiających rejestrację obrazu 

(monitoring).  

 

1. Monitoring nie będzie stanowił środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez 

pracowników placówki. 

2. Monitoring nie będzie obejmował pomieszczeń w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, ani pomieszczeń w których udzielana będzie dzieciom pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji 

pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, przebieralni. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i umiejscowienie monitoring będzie obejmowała szatnie dla 

dzieci. Nie będzie jednak naruszał dóbr osobistych dzieci, ponieważ w szatni przedszkolnej dzieci 

pozostawiają jedynie okrycia wierzchnie i obuwie.  

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, rodziców, pracowników i innych osób, których 

w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, przedszkole będzie przetwarzać wyłącznie do 

celów, dla których zostały zebrane i przechowywać przez okres 30 dni od nagrania. 

5. Po upływie okresu o którym mowa w pkt.4) uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

zawierające dane osobowe dzieci, pracowników, rodziców i innych osób, których w wyniku tych 

nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu poprzez tzw. nadgrywanie obrazu.  

6. O uruchomieniu monitoringu dyrektor poinformuje rodziców dzieci i pracowników do dnia  

10 sierpnia 2018 r. poprzez ogłoszenie umieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się na 

terenie przedszkola.  

7. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych dyrektor poinformuje ją 

na piśmie o stosowaniu monitoringu. 

8. Teren objęty monitoringiem zostanie oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą 

znaków, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.  

9. Dyrektor uzgodnił z organem prowadzącym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  

w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych dzieci, rodziców, 

pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w 

wyniku monitoringu.  

10. Zapisy monitoringu mogą być przekazywane jedynie właściwym organom ścigania (policja, 

prokuratura) na ich wniosek.  
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