
DRDZY MUINKOWI RODZICE ! 

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej z powodu zakażenia wirusem SARS - COV -2 wprowadziliśmy w naszym Przedszkolu system 

zdalnej edukacji przedszkolnej.  Nauczyciele  przesyłają w formie elektronicznej zadania, zabawy 

edukacyjne, które dzieci realizują zgodnie z podstawą programowa wychowania przedszkolnego. 

Czekamy zaniepokojeni na koniec tej nietypowej sytuacji i marzymy o powrocie do "normalności". 

Chcemy, żeby "było jak dawniej"- bezpiecznie i spokojnie. 

Na pewno dotarły do Państwa informacje i  zamieszanie medialne odnośnie opłat za usługi   

przedszkolne. Obecnie wszystkie przedszkola prywatne i niepubliczne znajdują się w bardzo trudnej 

sytuacji związanej z zawieszeniem działalności dydaktycznej. W związku z tym musicie Państwo zdać 

sobie sprawę z tego, że jesteśmy placówką niepubliczną oraz jednooddziałową i otrzymujemy 75% 

dotacji przysługującej placówkom publicznym. Brakujące 25% pokrywamy z Waszej odpłatności. Bez 

niej niestety nie będziemy w stanie przetrwać, dlatego tak ważna będzie tym razem Wasza pomoc, 

lojalność i wsparcie. 

Po dogłębnej analizie ekonomicznej sytuacji Naszego Przedszkola czesne zostało obniżone do 

minimalnego poziomu, który pozwoli Nam przetrwać w niezmienionym kształcie przy utrzymaniu 

dotychczasowych miejsc pracy i pokryje bieżące opłaty. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 

oraz rozumiejąc także niełatwe położenie, w którym mogą się Państwo znajdować, prosimy o wpłatę 

obniżonego od miesiąca kwietnia 2020 r. czesnego w kwocie  225 zł. 

Obniżone czesne do wskazanej wysokości umożliwi Przedszkolu dalsze funkcjonowanie 

związane z koniecznością dokonywania wypłat wynagrodzeń oraz ponoszeniu wszystkich stałych opłat 

związanych z funkcjonowaniem przedszkola, których wysokość, pomimo wprowadzenia stanu epidemii 

zmniejszyła się nieznacznie. Czynimy także starania, by uniknąć sytuacji, w której zmuszeni bylibyśmy 

do zwolnienia części naszego personelu. 

Nadal nie mamy również pewności, czy po Świętach Wielkanocnych wrócimy do Naszego 

Przedszkola i miejsca pracy. W związku z tym stawka żywieniowa  zostanie rozliczona dopiero po 

powrocie dzieci. Niestety jesteśmy placówką, która nie może skorzystać z uchwalonej przez Rząd 

"tarczy antykryzysowej". Nie przysługują Nam żadne ulgi i zwolnienia.  

Ufamy, iż zaproponowane rozwiązania umożliwią nam wszystkim przetrwanie tego trudnego 

okresu, w szczególności w sposób najmniej dotkliwy dla dzieci. Liczę na zrozumienie i przychylność z 

Państwa strony. Wszyscy, chcemy mieć do czego wrócić. 

Przedszkole to Nasz drugi dom- zarówno dla Naszych Dzieciaków jak i Naszych pracowników. 

Życzę przede wszystkim zdrowia i mnóstwo siły wewnętrznej. 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 603 844 452 

Razem damy radę! 

Dyrektor Przedszkola 

Lidia Łatuszyńska 


