
Zgoda Rodziców/Prawnych Opiekunów na założenie uczniowi konta e-mail w usłudze Office 365 
 

Po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usługi MS Office 365 obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 1                            
w Chodzieży, zamieszczonym na stronie szkoły: www.sp1chodziez.pl,  wyrażam zgodę na założenie 
uczniowi/uczennicy  

........................................................................................ klasa ………………………. konta e-mail w ramach 
udostępnianego uczniom szkoły nieodpłatnie pakietu Microsoft Office 365. Uczeń/uczennica w zakresie pakietu 
będzie miał pełny dostęp do programów pakietu biurowego MS Office podczas pracy na zajęciach lekcyjnych oraz 
w domu, platformy do zdalnej komunikacji i wirtualnego dysku. 

………………………………………………………………………………………….. 
Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna 
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