
Aneks nr 1/2018/2019 

do STATUTU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. JANA PAWŁA II W SOBIENIACH-JEZIORACH 

 

Zatwierdzony uchwałą nr 11/2018/2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sobieniach-

Jeziorach z dnia 17 września 2018r. w sprawie zmian w statucie Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach 

§ 1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

1. W Rozdziale 2 CELE I ZADANIA SZKOŁY dodaje się § 7 w następującym brzmieniu: 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia budynek  

szkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego. 

2. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: 

1) wejście główne do szkoły od zewnątrz; 

2) widok na teren przed budynkiem szkoły i bramę główną; 

3) widok na tereny zielone i wejście do starej sali gimnastycznej; 

4) widok na tereny zielone i wyjście ewakuacyjne ze starej sali gimnastycznej; 

5) widok na boisko szkolne; 

6) widok na plac przy boisku szkolnym; 

7) widok na budynek przedszkola; 

8) widok na teren przed budynkiem szkoły i bramę przy budynku przedszkola. 

9) wejście główne do szkoły od wewnątrz; 

10) widok na korytarz dolny i wejście do starej sali gimnastycznej – 3 kamery; 

11) widok na korytarz dolny i wejście do szatni; 

12) widok na korytarz dolny i wejście do sali 7, 8, 9, łącznika, jadalni, WC, sali 

gimnastycznej  

nowej; 

13) widok na korytarz dolny, część klatki schodowej i wejście do sali 11; 

14) widok na korytarz dolny i wejście do sali 12, pokoju nauczycielskiego, WC; 

15) widok na korytarz dolny i wejście do biblioteki oraz zaplecza bibliotecznego; 

16) widok na korytarz górny i wejście do pokoju nauczycielskiego oraz sal 1, 2, 3, 4, 5; 

17) widok na korytarz górny, część klatki schodowej i wejście do sal 14, 15; 

18) widok na korytarz górny i wejście do gabinetu dyrektora, sali 16, 17, WC, sekretariatu; 



19) widok na korytarz górny i łącznik pogimnazjalny. 

3. Rejestratory i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły. 

4. Zapisy z monitoringu przechowywane są na dysku do 14 dni. Po upływie tego czasu są  

automatycznie kasowane. 

5. Osoby upoważnione do obserwowania obrazu określa dyrektor szkoły.  

6. O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo dyrektor szkoły. 

7. W uzasadnionych przypadkach nagrania mogą zostać zaprezentowane: 

1) wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia 

właściwych oddziaływań w tym zakresie; 

2) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring 

formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także 

udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy; 

3) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty 

chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu 

udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych; 

4) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego,  

w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych  

i wychowawczo – opiekuńczych. 

8. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione uprawnionym instytucjom  

państwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom,  

Prokuraturze. 

 

 


