
Regulamin monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym 
 
 
Podstawa prawna:  
Art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 ze zm.)  

 
§ 1. 

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej, z której pomieszczeń korzysta 
Liceum Ogólnokształcący w Stanisławowie Pierwszym zainstalowany jest monitoring wizyjny, 
na podstawie art. 108a ustawy – Prawo oświatowe. 
 

§ 2. 
Celem zainstalowania monitoringu jest: 
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i innych osób 

1. Zapobieganie i zmniejszanie liczby zachowań przemocowych, agresywnych itp. 
2. Zapobieganie i zmniejszanie liczby aktów wandalizmu, niszczenia mienia itp. 
3. Możliwość wyjaśniania zaistniałych sytuacji, np. kradzieży, bójek, wypadków itp., 

ustalanie sprawców przestępstw i przewinień 
4. Ograniczenie dostępu na teren szkoły/placówki osobom nieupoważnionym 
5. Sprawozdanie nadzoru pedagogicznego 

 
§ 3. 

Monitoring obejmuje swoim zasięgiem teren wewnątrz placówki oraz na zewnątrz, 
obejmujący tereny przyległe należące do szkoły/przedszkola. Monitoring funkcjonuje 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  
 

§ 4. 
Na monitoring składa się: 26 kamer czynnych, rozmieszczonych w budynku i 5 kamer 
czynnych, rozmieszczonych na zewnątrz w następujących miejscach: 
Wewnętrzne 

1. Korytarz lewy, na parterze 
2. Korytarz prawy na parterze  
3. Aula 
4. Pasaż 
5. Korytarz przy salach sportowych 
6. Duża sala sportowa 
7. Korytarz lewy na pierwszym piętrze 
8. Korytarz prawy pierwsze piętro 
9. Korytarz prawy na drugim piętrze 
10. Przy wejściu do biblioteki 
11. Główna klatka schodowa 



12. Dwie boczne klatki schodowe 
13. Szatnia 

Zewnętrzne 
14. Główne wejście 
15. Pomiędzy pasażem a aulą (zbiornik retencyjny) 
16. Wyjście ewakuacyjne przy Sali gimnastycznej 

 
§ 5. 

1) Dostęp do monitoringu posiada Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie 
Pierwszym, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów bitwy Warszawskiej 1920 r. 
oraz osoby pracujące w Szkole Podstawowej im. Bohaterów bitwy Warszawskiej 1920 r. 
upoważnione przez dyrektora Szkoły Podstawowej: Izabela Madej, Renata Wróbel, 
Grzegorz Borek.  

 
2) Upoważnienia wydawane są przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego  

w Stanisławowie Pierwszym oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów bitwy 
Warszawskiej 1920 r.  w formie pisemnej i obowiązują do odwołania. 

 
§ 6. 

Osoby upoważnione do dostępu do monitoringu zostały poinformowane o zasadach 
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. 
 

§ 7. 
Dyrektor dokłada starań, aby sporządzanie, przechowywanie, udostępnianie nagrań nie 
stanowiło naruszenia prywatności osób znajdujących się na nagraniach. 
 

§ 8. 
Nagrania nie są udostępniane nikomu poza szczególnymi przypadkami wynikającymi  
z oddzielnych przepisów prawa. 
 

§ 9. 
Nagrania przechowuje się w sali numer 0.18 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. przez okres 7 dni. 
 

§ 10. 
Nagrania obejmują tylko zapis wizualny, bez zapisu audio. 
  

§ 11. 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. 


