
Słuchacze 

Szkoły Policealnej 

Liceum Ogólnokształcącego 

Szkoła Podstawowej 

 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

Drodzy Państwo, 

Sytuacja spowodowana zagrożeniem wirusem COVID-19 i trudnościami 

bezpośredniego kontaktu,  przedłuża się i potrwa zapewne jeszcze jakiś czas… 

 Szkoła  przygotowała dla Państwa platformę do zdalnego nauczania OFFICE 365, na 

którą  większość z Państwa już się  zalogowała i korzysta z kontaktu z nauczycielami i z 

materiałów oraz zadań tam zamieszczanych. Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, bardzo 

proszę o nadrobienie zaległości. 

Drodzy Państwo, to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Niezwykle trudny dla edukacji, 

tak,  jak dla wielu innych branż zawodowych. Wierzymy jednak, że pokonamy te trudności i 

pozytywnie zakończymy rok szkolny, otrzymując promocję i zdając wszystkie egzaminy. 

Państwu i sobie życzę tego z całego serca. Śledzimy komunikaty i zarządzenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej – jak tylko pojawią się informacje o zmianie terminów egzaminu 

ósmoklasisty lub maturalnego, niezwłocznie będziemy Państwa informować. 

Chciałabym jeszcze odnieść się do płatności za naukę. Wielu z Państwa ma duże 

zaległości płatnicze, co nas bardzo martwi, bo w skali wszystkich szkół wynosi to kilkadziesiąt 

tysięcy. Proszę o ich uregulowanie. Otrzymuję sygnały, że skoro nie ma zajęć, to czesne nie jest 

uzasadnione. 

Drodzy Państwo, chcę wyjaśnić:  mimo, że nie ma zajęć, szkoła pracuje, nauczyciele i 

inni pracownicy są zatrudnieni na umowy o pracę. Organizujemy Państwu naukę zdalnie, 

przygotowujemy egzaminy przed OKE, wypełniamy wszystkie zalecenia Kuratorium Oświaty i 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nasze koszty pomniejszyły się jedynie o koszty zużycia 

mediów w weekendy, kiedy Państwa nie ma u nas. 

Niemniej rozumiem, że trudna sytuacja dotyka nas wszystkich,  zarówno zawodowo jak            

i prywatnie, dlatego podejmuję decyzję o regulacji wysokości opłat za naukę od kwietnia 2020r. 

I tak, czesne za naukę od kwietnia do czerwca 2020 kształtuje się następująco: 

1. Szkoła Policealna i KKZ – 160 zł /obniżenie o 30 zł/ 

2. Liceum Ogólnokształcące – 120 zł /rezygnacja opłaty 30zł  w przypadku opóźnienia 

płatności/ 

3. Szkoła Podstawowa – 120 zł / obniżenie o 30 zł/ 

Płatności zaległe do 31 marca 2020 nie ulegają pomniejszeniu. Opłaty proszę dokonywać na 

konto. Informacja szczegółowa w komunikacje o płatnościach. 

Dziękuję za zrozumienie sytuacji. Życzę dużo zdrowia, uważajcie Państwo na siebie. 

Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkół 


