
OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Językowego SMYKI w Tychach 

nr 5/2019-2020 

z dnia 30 kwietnia 2020r. 

Na podstawie  

    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

oraz wytycznymi GIS decyzją organu prowadzącego przedszkole i żłobek, 

informuję co następuje: 

1/ W okresie do dnia 24 maja 2020r. zadania jednostek systemu oświaty, o 

których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Wychowawcy będą systematycznie umieszczać 

materiały dydaktyczne za pośrednictwem grup zamkniętych na Facebook oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez rodziców/opiekunów 

prawnych adres email. 

2/ Z uwagi na trudną sytuację, w której znaleźliśmy się wszyscy decyzją organu 

prowadzącego przedszkole oraz niejasne określenie terminu powrotu dzieci do 

placówki, w związku z decyzjami lokalnych władz oraz SANEPID, za miesiąc maj 

wprowadza się opłatę postojową  w wysokości 100zł. W przypadku decyzji 

uruchomienia zajęć opiekuńczych na terenie placówki, rodzice dzieci 



korzystających z zaproponowanej formy opieki w miesiącu maju poniosą opłatę 

w wysokości 50% czesnego, a opłata za żywienie zostanie odliczona zgodnie z 

obecnościami dzieci do końca miesiąca, z nadpłaconej kwoty w miesiącu 

kwietniu( płatna w formie wyrównania na koniec miesiąca). Informacja na temat 

kwot do zapłaty zostanie Państwu przesłana drogą elektroniczną. 

3/ Na podstawie wytycznych z Urzędu Miasta oraz MEN zostanie do rodziców 

wysłane zapytanie dotyczące potrzeby objęcia dzieci opieką w przedszkolu i 

żłobku. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa 

wprowadzonymi na terenie żłobka/przedszkola oraz do ich bezwzględnego 

przestrzegania. 

4/ W miesiącu maju zgodnie z wytycznymi GIS zostają skrócone godziny pracy 

przedszkola 6.30-16.30. 

Sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy jest trudna. Dla nas wszystkich to nowe 

doświadczenie i musimy się z nim zmierzyć. 

 

Dyrektor 

Anna Klimsiak-Czech 


