
Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo! 

 

Informujemy Państwa, że nasza szkoła pozyskała dostęp do korzystania z usługi Office 365 dla eduka-
cji związanej z dużo szerzej realizowanym projektem „Microsoft dla Edukacji”. 

Usługa Office 365 A1 daje możliwość bezpłatnego korzystania przez środowisko szkolne, czyli 
uczniów, nauczycieli i szkołę jako instytucję, z wielu programów. Na pierwszą myśl nazwa usługi 
przywodzi znane programy: Word, PowerPoint, Excel, Outlook, ale to nie tylko komplet narzędzi wy-
korzystywanych w codziennej pracy. Usługa Office 365 dla edukacji to wachlarz usług i aplikacji, które 
mogą być wykorzystywane w uczeniu się dzieci, w ich komunikacji z nauczycielami. Usługi i aplikacje, 
które dostępne są w planie Office 365 A1, to także poczta e-mail dla każdej osoby w szkole, wirtualny 
dysk OneDrive, OneNote, Microsoft Teams i wiele innych. Szczególnie ta ostatnia aplikacja (Microsoft 
Times) jest cenna w dzisiejszej sytuacji społecznej, gdyż pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych 
na odległość wraz z możliwością wizualizacji tych zajęć, a nawet nagrywania lekcji i odtwarzania jej w 
dowolnym czasie i miejscu. 

Z usługi Office 365 A1 można korzystać nie tylko na odległość, chociaż łączność internetowa jest nie-
zbędna, by korzystać z niektórych aplikacji. Każdy użytkownik usługi (uczeń, nauczyciel), który uzyska 
dostęp do usługi, czyli będzie miał własne konto, może pobrać bezpłatnie wszystkie programy pakietu 
i zainstalować je na urządzeniach, z których korzysta w domu. Zatem do programów pakietu będą 
mieli bezpłatny dostęp wszyscy domownicy. Największe korzyści osiągną oczywiście Wasze dzieci, 
gdyż w domu będą mogły pracować na takich samych programach, z których uczą się korzystać w 
szkole. 

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Office 365 jest wyrażenie zgody przez Państwa na założenie 
przez szkołę konta dostępu do usługi Office 365 dla edukacji oraz założenie konta pocztowego (e-
mail) w domenie szkoły. Adres konta będzie się składał z imienia i nazwiska dziecka bez polskich zna-
ków oraz domeny szkoły, np. bozena.mlynarz@spsulikow.pl . Adres konta będzie jednocześnie logi-
nem Waszego dziecka do usługi Office 365 A1. Musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że fak-
tycznie to Wy będziecie administratorami konta pocztowego i będzie ciążył na Was obowiązek spra-
wowania nadzoru nad komunikacją mailową Waszych dzieci. Wy także będziecie nadzorować, w jaki 
sposób wykorzystuje Wasze dziecko dostęp do usługi. Wielkość i wartość korzyści, jakie niesie ze sobą 
posiadanie dostępu do usługi Office 365, są tak duże, że warto podjąć się tego zadania. Istotne w tym 
jest również to, by wszyscy uczniowie uzyskali dostęp do usługi Office 365, aby można było pracować 
z nimi w pełnych zespołach klasowych. Musicie również Państwo wiedzieć, że dostęp do usługi zosta-
nie wyłączony, a konto pocztowe Waszego dziecka zostanie zlikwidowane w momencie, gdy Wasze 
dziecko przestanie być uczniem naszej szkoły. 

Prosimy Państwa, byście już w tej chwili na piśmie wyrazili zgodę na założenie konta pocztowego 
Waszym dzieciom. Gdy skompletujemy zgody, włączymy uczniów do usługi i utworzymy im konta 
dostępu do usługi Office 365, a Państwu przekażemy dane logowania. Uwaga! Prośba ta nie doty-
czy rodziców uczniów klas ósmych, którzy niedługo opuszczą szkołę. 

Poniżej tego komunikatu znajdziecie wzór „pisma wyrażenia zgody” w plikach do pobrania w trzech 
różnych formatach, byście mieli dogodną dla Was formę sporządzenia pisma. Wystarczy te pliki po-
brać, wypełnić komputerowo lub ręcznie, wydrukować, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem 
oraz wysłać na adres szkoły (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28,  
59-975 Sulików). Jednym pismem możecie Państwo wyrazić zgodę na założenie kont wszystkim Wa-
szym dzieciom – uczniom naszej szkoły. Jeżeli ktoś nie ma możliwości wydrukowania pisma wyrażenia 
zgody, gotowe druki będą wyłożone do pobrania w szkole przy drzwiach wejściowych do budynku 
szkoły (od ul Zgorzeleckiej). Gotowe, podpisane wnioski można też wrzucić do skrzynki na listy zawie-
szonej na froncie budynku szkoły od ul. Zgorzeleckiej. 
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