
W dniach od 3 do 7 lutego podjęto w naszej szkole szereg 

inicjatyw związanych z Dniem Ochrony Danych Osobowych oraz Dniem 

Bezpiecznego Internetu. Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada na 28. 

stycznia, jednakże jego obchody z powodu ferii miały miejsce później. Dzień 

Bezpiecznego Internetu to wtorek 11. lutego. Oba te dni połączono ze sobą ze 

względu na zbliżoną problematykę.  

Mottem obchodów były słowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych p. 

Jana Nowaka:  

Dbajmy więc o ochronę własnej prywatności, szanujmy prywatność innych ludzi, aby 

konsekwencje naszych działań nie stanowiły źródła problemów w przyszłości. W 

dobie tak szybkiego postępu technologicznego i towarzyszących mu dynamicznych 

zmian, odpowiednia wiedza, rozwaga i ostrożność pozwolą nam umiejętnie korzystać 

z przysługujących nam praw i bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie. 

Z listu otwartego do uczestników X edycji programu edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa 

w sprawie obchodów XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych, 28 stycznia 2020 r. 

Koordynatorzy programu TDTS: p. Iwona Niedzielska-Taźbier, p. Irena Sitarska  

oraz pedagog szkolny p. Dorota Bikowska 

 

A oto co się w naszej szkole działo …. 

  

 



1. Warsztaty dla klas 1-3 z MAXI-KRZYŻÓWKAMI poprowadziła p. Ania 

Bilska. Wykorzystano pojęcia związane z komputerem, Internetem i Siecią, a 

finalnym hasłem była OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.  

 

2. Klasy 4 godziny wychowawcze – Tematem zajęć było uzależnienie dzieci od 

Internetu. Zajęcia poprowadzili wychowawcy klas w oparciu o tekst Bajka dla 

dziecka  pochłoniętego przez świat internetowy. 

3.  Klasy 5-6 opracowywały pod opieką p. Marii Staniszewskiej w ramach lekcji 

informatyki prezentacje nt. Bezpieczeństwa oraz Ochrony Danych 

Osobowych w Sieci 

 

 

4. P. Dorotka Bikowska – pedagog szkolny – przeprowadziła dla samorządów klas 

5-6 warsztaty nt.  Ty i Twoje dane osobowe – bezpieczeństwo w Sieci. 

oraz Cyberprzemoc – nie zobaczysz, a zrani. 



 

5. Klasy 7-8 obejrzały w tych dniach filmy Gdzie jest Mimi? (klasy 7) Stop 

cyberprzemocy. oraz Zamiast hejtu. (klasy 8). Pierwszy z filmów zapoznał 

uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz 

sprawcy. Dostarczył wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z 

cyberprzemocą. Kolejne dwa poświęcone były zagrożeniom w cyberprzestrzeni 

oraz problemowi obrażania w sieci. Zajęcia dla klas 7-ych poprowadziła p. 

wicedyrektor Elżbieta Babiarz, natomiast zajęcia dla klas 8-ych p. pedagog 

szkolny Dorota Bikowska. Warto dodać, iż projekcjom towarzyszyły dyskusje.  

 

6.  Dla klas 7-8 odbyła się debata nt. Ochrony Danych Osobowych oraz 

ochrony danych w sieci. W debacie wzięli udział wzięli zaproszeni goście: p. 

Mariusz Stochla (Inspektor Danych Osobowych z Urzędu Miasta Rzeszowa), 

p. Pani Agnieszka Noga opiekunka SKO z ramienia banku PKO BP I Oddział w 

Rzeszowie, przewodniczący Rady Rodziców p. Łukasz Porys, p. dyrektor szkoły 

Mirosława Leśniak, p. wicedyrektor szkoły Elżbieta Babiarz, p. pedagog Dorota 

Bikowska oraz z ramienia Rady Pedagogicznej p. Maria Staniszewska. 



Tematem debaty była; prywatność oraz główne zagadnienia związane z 

ochroną danych osobowych w sieci. Pan Mariusz Stochla wygłosił krótką 

prelekcję nt. aplikacji i bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z nich, 

natomiast p. Agnieszka Noga przedstawiła problematykę ochrony danych 

osobowych w sieci. 

Debatę prowadziła p. Iwona Niedzielska-Taźbier oraz p. wicedyrektor 

Elżbieta Babiarz 

     

 

 

 


