
 

 

Szanowni Rodzice, 

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, który decyzją 

Rządu uniemożliwił Państwu stacjonarne korzystanie z oferty Żłobka oraz Przedszkola WSG oraz informacjami, 

że sytuacja ta potrwa do 26 kwietnia 2020 roku, chcąc ulżyć finansowo Państwa budżetom domowym 

przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe rozwiązania, które pozwolą powrócić Państwu do placówki jak tylko 

sytuacja na to pozwoli.  

Jest to wyjątkowy i trudny czas dla wielu z nas. W przypadku, gdy nie jesteście Państwo w stanie zapewnić 

opłaty za czesne i bierzecie pod uwagę wypowiedzenie umowy, przygotowaliśmy korzystne możliwości dalszej 

opieki nad dziećmi po powrocie do placówek.  

1) W sytuacji gdy jeden z rodziców utracił główne źródło dochodu (rozwiązanie umowy o pracę lub 

zwieszenie działalności gospodarczej) w związku z trwającą epidemią proponujemy: 

 całkowite umorzenie opłaty dwóch rat czesnego, lub 

 obniżenie o 50% czterech rat czesnego po powrocie do placówki  

(w celu potwierdzenia prosimy o dostarczenie świadectwa pracy bądź dokumentu potwierdzającego całkowitą 

utratę wpływów z tytułu wykonywanej pracy) 

 

2) Dla rodziców, u których zostały obniżone pensje w związku z trwającą epidemią proponujemy: 

 obniżenie opłaty miesięcznej do 50% (w przypadku przedszkola) lub do 75% (w przypadku żłobka) 

czesnego na okres 2 rat; 

 obniżenie opłaty miesięcznej o 30% na czas 3 miesięcy po powrocie do placówki 

(w celu potwierdzenia prosimy o dostarczenie dokumentu wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu) 

 

3) Dla wszystkich rodziców w ramach opłaty miesięcznej przygotowaliśmy nieodpłatna opiekę 

weekendową w godzinach 8:00-16:00, od momentu powrotu do placówki, a nie dłużej niż do 31.08.2020 

roku. 

 

4) Dla wszystkich rodziców w ramach opłaty miesięcznej proponujemy nieodpłatne skorzystanie  

z przestrzeni WSG do organizacji dzieciom imprez urodzinowych (na okres najbliższego roku). 

 

W szczególnych sytuacjach możliwe jest również ustalenie indywidualnego systemu odroczenia płatności na 

dłuższy okres wg. indywidualnego harmonogramu. W takiej sytuacji prosimy o kierowanie wniosków wraz  

z opisem sytuacji.  

 

Uprzejmie prosimy Państwa o wsparcie i pomoc w realizacji stabilnego powrotu 

dzieci do naszych placówek.  

 

 

 


