Rzeszów, 26.04.2020

Szanowni Rodzice i opiekunowie,
W związku z pandemią COVID-19 zaplanowaliśmy zmianę w opłatach za przedszkole za miesiąc maj 2020.
Przychody przedszkola stanowią wpłaty czesnego zgodne z podpisaną umową pomniejszone o dzienną stawkę
żywieniową w wysokości 8 zł za każdy dzień nieobecności oraz przychody z dotacji wypłacanej przez Urząd Miasta
Rzeszowa.
Informujemy Państwa, że wszystkie etaty zarówno wychowawców jak i personelu pomocniczego zostały utrzymane.
Jesteśmy gotowi w każdej chwili móc świadczyć opiekę nad dziećmi na dotychczasowych warunkach.
Utworzono panel zajęć zdalnych dla wszystkich grup oraz zorganizowano kurs szkoleniowy dla pracowników
przygotowawczy do pracy online. Obecnie na praktykach uczestniczą całe grupy. Jest to dla dzieci możliwość
porozmawiania z Wychowawcą, a także ze swoimi przyjaciółmi. Z dużym zainteresowaniem spotkały się także
interaktywne materiały dydaktyczne co potwierdza statystyka wejść na artykuły.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za ogromne zaangażowanie, dzięki któremu dzieci uczestniczą w zajęciach.
Sprawdzamy realizację konspektów Wychowawców realizujemy bieżące cele edukacyjne na każdym spotkaniu.
Zostały utrzymane i częściowo przeorganizowane warunki urlopowe pracowników, w zależności od nakładu pracy
mobilnej, przygotowywania nowych materiałów oraz nowych rozwiązań mogą ulegać zmianie daty spotkać online.
W przyjętej przez dyrekcję przedszkola strategii dotyczącej opłat czesnego istotne było zapewnienie niezmiennej
opłaty w całym okresie uczęszczania dziecka do przedszkola. Wysokość czesnego ustalona przy podpisaniu umowy
i przyjęciu dziecka do przedszkola nie była podwyższana. W poprzednim rozliczeniu (marzec-kwiecień) odjęto
kwotę za wyżywienie dzieci zgodnie z prowadzoną ewidencją obecności dzieci w msc. marcu oraz udzielono
dodatkowego rabatu, poinformowano wszystkich Państwa, że Dyrekcja zajmie stanowisko dotyczące rozliczenia
czesnego w okresie covid-19 do końca kwietnia.
W obecnej sytuacji dyrekcja przedszkola przyjęła następujący sposób rozliczenia opłaty czesnego :
Kwota do zapłaty wynosi 50% kwoty umownej pomniejszonej o kwotę za wyżywienie
Uwaga korekta z dnia 07.05.20 – w wyniku omyłki podczas usuwania części tekstu błędnie wskazano sposób
naliczenia. W przedmiotowym miesiącu zaplanowaliśmy kwotę umowną pomniejszoną o kwotę wyżywienia ,
pomniejszoną o połowę. Przepraszamy.
1. kwota wyżywienia (stawka żywieniowa 8zł x 20 dni wynosi 160 zł )
2. Pozostałe informacje znajdują się na https://www.przedszkole.rzeszow.pl/info.pdf
oraz SMS kierowanych do każdego z Państwa.

Przyjęta polityka przedszkola wraz ze wsparciem Rządu w postaci Tarczy Antykryzysowej tj. 50% zwolnienia ze
składek ZUS oraz w postaci zapewnienia wypłaty dotacji w dotychczasowej wysokości oraz z pomocą Banku w
postaci odroczenia spłat raty kapitałowej kredytu pomoże w utrzymaniu ciągłości pracy przedszkola,
podtrzymaniem większości umów o świadczenie opieki nad dziećmi i powrotu do normalnego funkcjonowania w
niedalekiej przyszłości.

Z wyrazami Szacunku,
Dyrekcja.

