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PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO  

W PRZEDSZKOLU I KLUBIKU „BAJKOWA PRZYSTAŃ” 

 

 

Podstawa prawna 

 

1. Konwencja Praw Dziecka; 

2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740);  

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 

926 z 2002 r. z późn. zm.); 

4. 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.); 

5. Statut Przedszkola i Klubu dziecięcego. 

 

Cel monitoringu 

 

1. zwiększenie   bezpieczeństwa   społeczności   przedszkolnej   i   klubowej   oraz   osób 

przebywających na terenie placówki; 

2. ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci; 

3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych; 

4. ograniczanie dostępu do placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych; 

5. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego 

 

1. Przedszkole   i   klub   dziecięcy   „Bajkowa   Przystań”   posiada   monitoring   wizyjny 

wewnętrzny. 

2. Monitor i rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora placówki. 

3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom dziecka za zgodą 

dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki. 

a. zapis   monitoringu   udostępniany   jest   rodzicom/opiekunom  wyłącznie   

w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu dziecka; 

b. zapis z monitoringu przechowywany jest do 4 dni. 

4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane  

są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.  

5. Nagrania   mogą   być   udostępniane   policji   na   pisemną   prośbę   w   celu    
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wyjaśnienia prowadzonej sprawy. 

6. W   przypadku   zaistnienia   niebezpiecznych   sytuacji   w   godzinach   nieobecności 

pracowników   placówki   (np.   godzinach   wieczornych   czy   nocnych)   działania 

wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu. 

7. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci. 

 

Przepisy końcowe 

 

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor placówki lub osoba 

upoważniona przez dyrektora placówki. 

2. W   sprawach   nie   uregulowanych   niniejszą   procedurą   ostateczną   decyzję   

podejmuje dyrektor placówki. 

3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji. 

4. Obowiązujące   zasady   wykorzystania   monitoringu   wchodzą   w   życie   z   dniem 

15.09.2016r. 

 


