
Inicjatywy podjęte w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz 

w Warszawie w ramach wdrażania programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” 
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1.  wrzesień 2020 
Gazetka edukacyjna (materiały edukacyjne nt. ochrony danych 

osobowych, prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci). 

2.  15.09.2020 

Zatwierdzenie przez RP aneksu do „Programu wychowawczo-

profilaktycznego w SP 364 w Warszawie” - rozbudowanie programu  

o zajęcia wprowadzające tematykę związaną z ochroną danych 

osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. 

3.  25.09.2020 
Strona www szkoły – zakładka: Projekty "Twoje dane – Twoja sprawa" 

(informacje o projekcie edukacyjny TDTS oraz materiały edukacyjne). 

4.  28.09.2020 
Szkolenie Rady Pedagogicznej – informacja o programie TDTS, 

materiały edukacyjne w zakresie ochrony danych osobowych w szkole. 

5.  30.09.2020 
Udział szkolnego koordynatora programu w „Szkoleniu online dla 

inspektorów ochrony danych z sektora oświaty”. 

6.  wrzesień 2020 
Konsultacje z Inspektorem Ochrony Danych (zasady przetwarzania  

i ochrony danych osobowych w placówce). 
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7.  październik 2020 

Gazetka edukacyjna „Październik europejskim miesiącem 

cyberbezpieczeństwa” (materiały nt. bezpieczeństwa on-line: zasady 

bezpiecznego korzystania z Internetu, plakaty Fundacji Panoptykon: 

„Po sieci śmigam z głową! Jak to robię?” oraz „W sieci działam z głową! 

Jak to robię?”). 

8.  06.10.2020 
Przystąpienie szkoły do projektu „Lekcja: ENTER!” (szkolenia dla 

nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych). 

9.  15-16.10.2020 
Udział szkolnego koordynatora w szkoleniu online dla koordynatorów 

XI edycji programu „Twoje Dane - Twoja Sprawa”. 

10.  08.12.2020 

Konferencja on-line "Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach 

i placówkach w okresie pandemii" zorganizowana przez Kuratorium 

Oświaty w Warszawie, przy współpracy z Mazowieckim 

Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodkiem 

Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie  

- udział dyrekcji, nauczycieli, rodziców. 

11.  16.12.2020 

W ramach współpracy z Fundacją "Dajemy dzieciom siłę" nieodpłatne 

pozyskanie woluminów do biblioteki szkolnej: 

- "Rodzina i ekrany. Relacje i bezpieczeństwo w świecie nowych 

technologii. Rozmowy Ewy Dziemidowicz"; 

- "Necio.pl poznajemy Internet. Zestaw materiałów edukacyjnych dla 

dzieci w wieku 4-6 lat na temat bezpieczeństwa w sieci". 

12.  11.01.2021 

W ramach współpracy z Fundacją "Dajemy dzieciom siłę" nieodpłatne 

pozyskanie woluminów do biblioteki szkolnej: Łukasz Wojtasik 

„Sieciaki. Misja: bezpieczny Internet”. 

13.  25.01.2021 

Udostępnienie rodzicom uczniów materiałów edukacyjnych w zakresie 

ochrony danych osobowych wraz z listem Prezesa UODO z okazji Dnia 

Ochrony Danych Osobowych (dziennik elektroniczny, strona www 

szkoły). 

14.  28.01.2021 

„Chroniąc dane osobowe – chronisz siebie” – szkolne obchody Dnia 

Ochrony Danych osobowych. Poprzez różnorodne inicjatywy 

edukacyjno-informacyjne: zajęcia dydaktyczne, pogadanki, gazetki, 
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filmy, zajęcia plastyczne, rebusy, gry i zabawy tematyczne uczniowie 

zdobyli wiedzę na temat tego, czym są dane osobowe oraz jak  

i dlaczego powinni je chronić. Zostali również uświadomi, że należy 

zwracać uwagę na to, jakie informacje udostępniają w cyfrowej 

rzeczywistości oraz jakie mogą być tego konsekwencje. 

15.  09.02.2021 

„Razem dla lepszego Internetu!” – szkolne obchody Dnia Bezpiecznego 

Internetu. W ramach lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa 

online w szkole zostały podjęte różnorodne działania: zajęcia i zabawy 

dydaktyczne, rebusy i wykreślanki tematyczne, zajęcia plastyczne, 

filmy, spoty i plakaty edukacyjne, gazetki szkolne, kampania 

informacyjna. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole 

miały na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu 

dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli do zasobów 

internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania 

Internetu w codziennym życiu. 

16.  11 marca 2021 

Udział kadry pedagogicznej w webinarze „Bezpieczeństwo danych 

osobowych w okresie kształcenia na odległość” w ramach programu 

„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego 

środowiska nauczania na odległość”.  

17.  18 marca 2021 

Wdrożenie w placówce „Procedur reagowania w zakresie 

bezpieczeństwa cyfrowego w Szkole Podstawowej nr 364 im. 

Konstancji Markiewicz w Warszawie”.  



 

 

 

 


