
Bydgoszcz, 28.03.2020 r.

Szanowni Rodzice,

W związku  z  ogłoszeniem w dniu  14  marca  2020  r.  stanu zagrożenia  epidemicznego,  
a następnie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z powodu
zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wprowadziliśmy w naszym Przedszkolu system zdalnej edukacji
przedszkolnej. 

Wskazane  rozwiązanie  ma  na  celu  kontynuację  świadczonych  przez  Przedszkole  usług
dydaktycznych wobec Państwa dzieci w tym trudnym okresie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Nasi nauczyciele codziennie przesyłać będą na adresy podanych przez Państwa skrzynek
poczty  elektronicznej  zadania  edukacyjne,  które  dzieci  realizować  mogą  w  swoich  domach,  
a  których  efekty  przesyłane  będą  przez  Państwa  w  wiadomościach  zwrotnych  do  nauczycieli
opiekujących się poszczególnymi grupami. 

Nadto,  pracujemy  nad  wprowadzeniem  możliwości  uruchomienia  zdalnych  konsultacji
rodziców  z  naszymi  nauczycielami  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  poprzez
komunikatory audiowizualne. 

System  ten  zapewni  Państwu  bieżące  wsparcie  w  wychowaniu  i  edukacji  dzieci  oraz
umożliwi zapoznanie się z propozycjami naszych nauczycieli w zakresie efektywnego spędzania
przez  podopiecznych  czasu  w  domu,  mając  w  szczególności  na  względzie  rozwój  i  edukację
małoletnich.

Wskazać  także  należy,  iż  obecnie  wszystkie  przedszkola  prywatne  oraz  niepubliczne
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji związanej z zawieszeniem działalności dydaktycznej. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz rozumiejąc także niełatwe położenie,
 w  którym  mogą  się  Państwo  znajdować,  prosimy  o  wpłatę  obniżonego  czesnego  za  miesiąc
kwiecień 2020 do kwoty 210 zł.

Czesne ograniczone do wskazanej wysokości umożliwi Przedszkolu dalsze funkcjonowanie
związane  z  koniecznością  dokonywania  wypłaty  wynagrodzeń  naszym  pracownikom oraz
ponoszenia  wszystkich  stałych  opłat  związanych  z  funkcjonowaniem  Przedszkola,  których
wysokość, pomimo wprowadzonego stanu epidemii zmniejszyła się nieznacznie.

Czynimy także starania, by uniknąć sytuacji, w której zmuszeni bylibyśmy do zwolnienia
części naszego personelu, zaś w ostateczności do likwidacji placówki.

Dla  Państwa  z  kolei  wskazane  rozwiązanie  stanowić  będzie  znaczącą  pomoc
 w podejmowanych względem dzieci  działaniach  edukacyjnych oraz  zapewni  bieżące  wsparcie
naszego wyspecjalizowanego personelu.

Jednocześnie  informujemy,  iż  zwrotu  opłat  za  wyżywienie  z  tytułu  nieobecności  dzieci
 w przedszkolu w marcu 2020 r. dokonywać będziemy po otwarciu naszej placówki. Nie pobieramy
również obecnie opłat za zajęcia dodatkowe, w których dzieci uczestniczyły w miesiącu marcu. Te
zajęcia również będą rozliczone po otwarciu placówki.

Ufamy,  iż  zaproponowane  rozwiązania  umożliwią  nam  wszystkim  przetrwanie  tego
trudnego okresu, w szczególności w sposób najmniej dotkliwy dla dzieci. 

    z poważaniem,
Dyrekcja Przedszkola ELF


