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Monitoring wizyjny 
 

 



Cele: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom 

przebywającym na terenie Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu oraz ujawnienie i 

eliminowanie sytuacji niebezpiecznych.  

Działania: Bieżący systematyczny i stały podgląd w czasie pobytu uczniów w budynkach szkoły i 

na terenach przyległych do budynków, prowadzony przez system wizyjny szkoły złożony z 8 kamer 

(wew/zew.)  

Pełny zapis z kamer przechowywany jest przez co najmniej 30 dni.  

Okresowe przeglądy zapisów, mające na celu zapoznanie się z zarejestrowanymi zdarzeniami, 

prowadzone są przez dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, kierownika internatu, kierownika 

szkolenia praktycznego.  

Osoby odpowiedzialne: dyrektor, wicedyrektor, pedagog, psycholog, kierownik internatu, 

kierownik szkolenia praktycznego.  

1.  Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiada kierownik gospodarczy szkoły.  

2. Zasady wykorzystywania zapisów z monitoringu dla realizacji koncepcji wychowawczej pracy 

szkoły: 

  kontrola osób wchodzących na teren szkoły  

 monitorowanie zachowania osób przebywających w budynkach 

  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i pozostałym osobom przebywającym na 

terenie Zespołu  

 ujawnianie i eliminowanie sytuacji niebezpiecznych i negatywnych występujących w 

monitorowanych miejscach  

3. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa do zapisów z monitoringu szkoły po 

uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły mogą mieć dostęp:  

 poszkodowany,  

 rodzice lub prawni opiekunowie,  

 funkcjonariusze Policji, prokuratury lub sądu.  

Monitoringiem obejmującym 8 kamer (5 wew. i 3 zew.) jest objęte wejście na teren budynku szkoły 

głównym wejściem oraz wejściem od strony szatni. Pozostałe monitorowane miejsca to: główne 

wejście do internatu oraz przejście do głównego budynku szkoły, rzut ogólny na boisko szkolne od 

strony Sali gimnastycznej, I i II piętro głównego budynku szkoły (rzut na klatki schodowe + część 

korytarza ), wejście do budynku internatu wraz z holem.  

3. Prowadzony monitoring, umożliwia jednoznaczną identyfikację osób wchodzących do budynku 

szkoły, co zapewnia kamera umieszczona w bliskiej odległości od drzwi wejściowych. Kamery 

zamontowane na dużej wysokości nie wskazują obserwowanemu obszaru, który obejmują zasięgiem. 

Ten sposób zamontowania kamer pozwala monitorować większy obszar i jest bezpieczny dla samego 

sprzętu. Na bieżąco prowadzony jest stały podgląd przez wyznaczone pracownice obsługi szkoły w 

czasie przebywania uczniów w budynku szkoły lub na terenie przyszkolnym. Pełny zapis zachodzących 

zdarzeń przechowywany jest przez kolejnych 30 dni.  



Okresowe przeglądy zapisów prowadzone są przez dyrektora szkoły, jego zastępcę, pedagoga 

szkolnego, kierownika internatu w celu zapoznania z toczącymi się zdarzeniami lub zachowaniami 

wychowanków.  

Zastosowanie monitoringu i rejestracji zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy uczniów i 

pracowników szkoły oraz osób przebywających na terenie szkoły.  

Monitoring rozbudza również świadomość samodyscypliny dotyczącej właściwego, kulturalnego 

zachowania się w miejscu publicznym jakim jest szkoła. Niewłaściwe zachowania uczniów, agresja 

fizyczna, akty chuligaństwa, zastraszanie, kradzieże, wymuszenia, przebywanie osób 

nieuprawnionych na terenie szkoły oraz wiele innych są kontrolowane, dokumentowane i w razie 

konieczności odtwarzane.  

Zarejestrowane informacje mogą być wykorzystane w celu ustalenia faktów przy ujawnianiu zdarzeń, 

do udowodnienia niewłaściwego zachowania się ucznia co prowadzi do ukarania zgodnie ze statutem 

szkoły. 


