
Uchwała nr 346/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława 

Miłosza z dnia 17.06.2016 r. w sprawie nowelizacji statutu Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza 

 

Na podstawie art.50 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 

21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych 

szkół(Dz. U. Nr61, poz.624) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 12 ust. 1 zmienia brzmienie na: „Program wychowawczy gimnazjum i program 

profilaktyki uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną”. 

2. Do § 25 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: „Szkoła posiada monitoring 

wizyjny. 

1) W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

budynek szkolny i jego teren objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. 

a) Wewnętrzny monitoring wizyjny obejmuje salę gimnastyczną, korytarze 

szkolne, korytarze przy sali gimnastycznej, 

b) Zewnętrzny monitoring wizyjny obejmuje wejście do szkoły, teren wokół 

budynku szkoły, kompleks boisk, 

2) Do utrwalenia obrazu służą urządzenia elektroniczne oraz odpowiednie do tych 

urządzeń nośniki pamięci. Rejestrator i podgląd z kamer znajduje się 

w pomieszczeniu dyrektora szkoły. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 10 dni.  

3) Po zapisaniu obrazu użyty w danym dniu nośnik zostaje opisany i zabezpieczony 

przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przechowuje się go nie krócej niż 

60 dni. Do odtwarzania oraz analizy zawartości nagrań z monitoringu 

uprawniony jest dyrektor szkoły. 

4) System monitoringu wizyjnego może być wykorzystywany wyłącznie w celu: 

a) podjęcia odpowiednich działań przez dyrektora szkoły, wychowawców, 

nauczycieli, funkcjonariuszy, 

b) wyjaśniania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, 

c) ustalaniu sprawców zniszczenia mienia szkolnego, 

d) ustalaniu sprawców sytuacji konfliktowych i zachowań nieregulaminowych 

ucznia, 

5) Budynek szkolny został oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem 

„obiekt monitorowany”, a szkolny system monitoringu wizyjnego zgłoszono do 

komendy policji w Rybniku. 



3. § 10 ust. 8 zmienia brzmienie na „Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom 

I i II klasy gimnazjum bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych” 

 


