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L.p.

Termin inicjatywy
Październik 2017

Nazwa inicjatywy





Listopad 2017







Listopad 2017 –
12.01.2018 r.



Zgłoszenie szkoły do
programu.
Udział w szkoleniu
organizowanym
przez GIODO.
Przekazanie RP
materiałów
edukacyjnych
otrzymanych na
szkoleniu.

Osoba
odpowiedzialna
Dyrektor szkoły

Uwagi

Koordynator
projektu
Koordynator
projektu

Inicjatywa skierowana
do nauczycieli

Zamieszczenie
informacji na temat
programu na stronie
internetowej szkoły –
promowanie
projektu „Twoje
dane – twoja
sprawa”.
Szkolenie RP z
zakresu ochrony
danych osobowych
oraz przedstawienie
celu projektu i
harmonogramu
działań
Wycieczka do hotelu
– Ochrona danych
osobowych w hotelu

Klaudia Kuć

Inicjatywa skierowana
do nauczycieli, uczniów
i rodziców

Elżbieta
JabłońskaSkurzok

Inicjatywa skierowana
do nauczycieli

Elżbieta
JabłońskaSkurzok

Konkurs „Ochrona
danych osobowych”

Klaudia Kuć oraz
Elżbieta
JabłońskaSkurzok –
koordynatorzy
konkursu;
wychowawcy klas

Zapoznanie się z
procedurami
dotyczącymi ODO w
hotelu.
Inicjatywa skierowana
do uczniów.
Celem konkursu jest
poszerzenie wśród
uczniów wiedzy nt
ochrony danych
osobowych oraz
kształtowanie
świadomej i
odpowiedzialnej
postawy obywatelskiej.
Konkurs polega na
przygotowaniu przez
każdą klasę (za
wyjątkiem klas
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maturalnych) pracy,
której tematem będzie
Ochrona danych
osobowych. Formy
pracy:
 Film
 Wiersz, oda
 Piosenka
 Inscenizacja
 zdjęcie

Listopad 2017 –
maj 2018



Plastyczny konkurs
na plakat o Ochronie
Danych Osobowych

Klaudia Kuć,
Elżbieta
JabłońskaSkurzok



Przeprowadzenie
lekcji informatyki na
temat ochrony
danych osobowych
oraz bezpieczeństwa
w Interecie.



Przeprowadzenie
zajęć z wychowawcą
na temat ochrony
danych osobowych.
Gazetka ścienna
dotycząca ochrony
danych osobowych
listopad – 1d
grudzień – 1tż
styczeń – 1kg
luty – 2kg
marzec – 2tż
kwiecień – 2d
maj – 3kg

Nauczyciele
informatyki:
Marzena
Grylewicz, Klaudia
Kuć, Elżbieta
JabłońskaSkurzok
Wychowawcy klas Inicjatywa skierowana
do uczniów.

Listopad 2017maj 2018



9 stycznia 2018



Prelekcje dla
rodziców nt ODO

25 stycznia 2018



Dzień Ochrony
Danych Osobowych

Konkurs polega na
stworzeniu plakatu na
temat „ochrona danych
osobowych”. Format
plakatu i technika
wykonania – dowolne.
Inicjatywa skierowana
do uczniów.

Wychowawcy
klas, nauczyciele
informatyki

Inicjatywa skierowana
do uczniów.

Elżbieta
JabłońskaSkurzok,
Klaudia Kuć
Elżbieta
JabłońskaSkurzok, Klaudia
Kuć, samorząd
szkolny i opiekun
samorządu

Inicjatywa skierowana
do rodziców.

Wywieszenie w
gablocie: wierszy oraz
plakatów nt ODO,
podczas przerw
prezentowanie
piosenek wykonanych
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szkolnego

przez klasy,
prezentowanie
inscenizacji???
Prezentacja w holu
szkoły nt
bezpieczeństwa w sieci,
gablota na korytarzu
przygotowana przez
klasę 2kg
Przeprowadzenie na
przerwie szkolnej
konkursu „ODO z
Kahoot”
Inicjatywa skierowana
do uczniów i
pracodawców

Luty 2018



Dzień Bezpiecznego
Internetu

Elżbieta
JabłońskaSkurzok, Klaudia
Kuć, Dorota
Pardon

Marzec 2018



Konkurs ODO z
Kahoot

Klaudia Kuć,
wychowawcy klas

Kwiecień 2018



Nauczyciele
przedmiotów
cukierniczych i
gastronomicznych

Maj 2018



Konkurs cukierniczy,
którego tematem
przewodnim jest
„Ochrona Danych
Osobowych”
Konkurs na
najciekawsze
opracowanie tematu
„Ochrona Danych
Osobowych” w
aplikacji Story Jumer

Elżbieta
JabłońskaSkurzok, Klaudia
Kuć, jury…..

Forma pracy dowolna:
opowiadanie, komiks,
referat.

