
Raport z realizacji X edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  

„Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. 

Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” 

Rok szkolny 2019/2020 

Jednostka realizująca Program Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy                      

w Zamościu. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zamościu, ul. Śląska 45a,           

22-400 Zamość 

 

Liczba uczniów objętych Programem  38 

Liczba godzin lekcyjnych dot. ochrony 

danych osobowych, które były 

przeprowadzone w placówce  

 

60 

Przedmioty, na których Program był 

realizowany  

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się. 

Zajęcia kształtujące kompetencje zawodowe. 

Zajęcia kształtujące kreatywność. 

Przysposobienie do pracy. 

 

Liczba nauczycieli zaangażowanych w 

Program/ 

prowadzących zajęcia  

10 

Liczba nauczycieli, którzy wzięli udział w 

spotkaniach/szkoleniach nt. ochrony 

danych osobowych i Programu „Twoje 

dane – Twoja sprawa” 

12 

Liczba uczniów, którzy brali udział w 

Państwa działaniach z innych placówek  

- 

Adres strony internetowej, na której 

zamieszczane są informacje dotyczące 

realizacji Programu 

http://www.soswzamosc.internetdsl.pl/index.php/2-

uncategorised/829-twoje-dane-twoja-sprawa 

http://www.soswzamosc.internetdsl.pl/index.php/2-uncategorised/829-twoje-dane-twoja-sprawa
http://www.soswzamosc.internetdsl.pl/index.php/2-uncategorised/829-twoje-dane-twoja-sprawa


Zrealizowane działania:  lekcje edukacyjne dla uczniów, poruszające tematykę prywatności, 

ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, szkolenie 

dla nauczycieli z  zakresu ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w 

szkołach, konkurs plakatowy pod hasłem "Świadomy i bezpieczny w wirtualnym świecie", 

aktualizacja informacji o programie "Twoje Dane - Twoja Sprawa" na stronie internetowej 

szkoły,  publikowanie inicjatyw zrealizowanych przez szkołę na stronie internetowej w 

zakładce Twoje dane- Twoja sprawa, „Świadomy i bezpieczny w wirtualnym świecie”- 

warsztaty edukacyjne dla uczniów, wystawa prac plakatowych promujących ochronę danych 

osobowych oraz zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, gazetka klasowa 

zaprojektowana i wykonana przez uczniów, gazetka wykonana w formie etykiet obrazkowych 

z krótkim opisem zawierającym zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

Uwagi do Programu/ wnioski z realizacji Programu:  

 

Udział w Programie dał uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia dotychczas zdobytej wiedzy na 

temat ochrony prywatności i danych osobowych oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W 

ramach przeprowadzonych zajęć edukacyjnych uczniowie mieli możliwość  pracy indywidualnej i 

zespołowej, doskonalili umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, rozwijając swoje 

umiejętności praktyczne. Temat ochrony danych osobowych stał się także motywem prac plastycznych, 

przygotowywanych na potrzeby konkursu plakatowego pod hasłem „Świadomy i bezpieczny w 

wirtualnym świecie”.  Zajęcia w ramach Programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 

uczniów.  

 

 

 

 


