
Szanowni Państwo, 

Drodzy Rodzice, 

W związku z: 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz, 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 

w wyniku których przedłużony został czas zamknięcia placówek edukacyjnych Świąt Wielkanocnych, 
chcielibyśmy Państwa poinformować, iż: 

1. Czesne za marzec pomniejszamy każdemu dziecku o 20% w związku z nie ponoszeniem kosztów przez 
placówkę (od 16 marca 2020r.) za: wyżywienie, opłaty za media i środki czystości. 

Kwotę tę prosimy odliczyć od czesnego za kwiecień. 

W razie pytań dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt z sekretariatem pod adresem mail: male-
przedszkle@wp.pl lub pod numerem tel. 795-534-179. 

2. Czesne za kwiecień prosimy wpłacać w wysokości – jak podczas miesięcznej nieobecności dziecka. 

Kwotę tę należy pomniejszyć o kwotę 20% zniżki za marzec. 

W razie pytań dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt z sekretariatem pod adresem mail: male-
przedszkle@wp.pl lub pod numerem tel. 795-534-179. 

3. Opłata za zajęcia dodatkowe za miesiąc marzec 2020r. (zajęcia były realizowane w dniach od 2 do 11 
marca 2020r.) wynosi: 

- balet: 11,25 zł 

- taniec: 22,50 zł 

- piłka: 13,75 zł 

- hiszpański: 50 zł 

- ceramika: 30 zł 

- zajęcia z programowania: 30 zł 

- pianino: 90 zł 

Ci z Państwa, który nie uiścili jeszcze opłaty za marcowe zajęcia dodatkowe– prosimy o ich opłacenie 
zgodnie z powyższym cennikiem. 

Ci z Państwa, którzy już dokonali opłaty, prosimy o pomniejszenie czesnego za kwiecień o nadpłaconą 
wysokość stawki za zajęcia. 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem pod adresem mail: male-przedszkle@wp.pl lub pod 
numerem tel. 795-534-179. 

 



4. Za zajęcia dodatkowe za kwiecień prosimy nie wnosić na razie opłaty. 

5. Rodziców, którzy nie uregulowali jeszcze czesnego za marzec prosimy o pilne opłacenie zadłużenia. W 
razie pytań lub wątpliwości co do wysokości opłaty za marzec prosimy o pilny kontakt z sekretariatem 
pod adresem mail: male-przedszkle@wp.pl lub pod numerem tel. 795-534-179. 

6. W momencie powrotu dzieci do placówki przekażemy Państwu aneksy, w których zostanie opisany 
zwrot opłaty za czesne za marzec 2020r. w wysokości 20%. 

7. Placówka najpewniej nie zakwalifikuje się na wsparcie finansowe ze strony Skarbu Państwa w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej. Co prawda ustawa regulująca pomoc przedsiębiorcom nie została na dzień 
dzisiejszy opublikowana, niemniej biorąc pod uwagę zapowiedzi działań Rady Ministrów i Prezydenta RP 
nasza placówka nie spełnia kryteriów koniecznych do uzyskania pomocy. Zatrudniamy powyżej 9 
pracowników.  

Niemniej, w razie uzyskania przez placówkę finansowej pomocy ze środków publicznych obniżone 
zostaną kolejne opłaty (suma pomocy zostanie podzielona pomiędzy wszystkie dzieci uczęszczające do 
naszej placów). 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Rodzice, 

Zgodnie z wytycznymi MEN zespół placówki pozostaje obecnie w gotowości do pracy. Od 16 marca 2020r. 
- jak Państwo obserwujecie - wdrażamy nauczanie zdalne.  

Jako przedsiębiorca jesteśmy obciążeni szeregiem stałych zobowiązań m.in. wynagrodzeniami 
pracowników placówki, ale również ZUSami, PIT-4 pracowników, opłatą za wynajem budynku, opłatą za 
dzierżawę placu zabaw, opłatą za wynajem miejsc garażowych w parkingu podziemnym, spłatą kredytu 
zaciągniętego na utworzenie placówki, a także monitoring firmy ochroniarskiej, comiesięczną 
konserwację windy itd. 

Mamy świadomość tego, że obecna sytuacja dla obu stron jest trudna. Państwo również doświadczacie  
skutków obecnej sytuacji prawnej i gospodarczej. Jednak bez Państwa solidarności, bez Państwa wsparcia 
w tym trudnym dla nas wszystkich okresie – Małe Przedszkole i Żłobek utraci płynność finansową, co 
będzie skutkowało koniecznością ogłoszenia upadłości. A jeśli tak się stanie to dzieci nie będą miały gdzie 
wrócić, gdy epidemia już minie. O takim scenariuszu myślimy z wielkim smutkiem i przerażeniem, gdyż 
placówka powstała prawie 11 lat temu w efekcie wielkiego zaangażowania i pasji wielu osób, a dziś jest 
wiodącym przedszkolem i żłobkiem w naszej dzielnicy. Stworzyłyśmy bezpieczną przystań dla dzieci, 
wypełnioną miłością do najmłodszych, opartą na profesjonalizmie i doświadczeniu. Będzie to również 
oznaczało utratę miejsc pracy dla całej kadry. A my kochamy to co robimy i chcemy to robić dalej – dla 
Państwa dzieci. 

 

 

Z wyrazami szacunku, a także życzeniami zdrowia 

Dyrekcja i zespół Małego Przedszkola i Żłobka 


