Шановні батьки наших учнів!
У складній ситуації, що склалась в країні через пандемію коронавіруса і
запровадження загальнодержавного карантину, у вас виникли об'єктивні питання
щодо подальшого проведення освітнього процесу в коледжі та його підрозділах, а
також про подальше виконання умов договору між нами.
Хочемо коротко, але максимально інформативно відповісти на основні з них, а
саме:
1) Ситуація з пандемією коронавірусу та загальнодержавним карантином, яка
склалася на сьогодні – вперше за майже 30 років існування коледжу. І це дійсне
випробування для всіх: нас – на міцність нашого навчального закладу, вас – на
витримку та мудрість в об’єктивності оцінювання діючого стану. Впевнені, що всім
нам дуже важливо зберегти плідну співпрацю, зберегти як колектив вчителів, так і
наших учнів. Важливо також в подальшому, після закінчення карантину, мати
можливість продовжити роботу, щоб наші учні мали повний обсяг навчального
матеріалу, на який вони розраховували.
2) 17 березня 2020 року Верховна Рада України внесла зміни в законодавство,
згідно з якими карантин визначено форс-мажорною обставиною. Враховуючи вкрай
специфічну ситуацію керівництво коледжу обов’язково перегляне умови діючих
договорів із надання освітніх послуг, з врахуванням форс-мажорних обставин. Наразі
в коледжі з’явилось чимало питань та нюансів управлінського, юридичного,
технічного, фінансового характеру, які нам необхідно опрацьовувати під час, та
особливо після закінчення та можливого продовження карантину.
Інформацію про можливі зміни умов договору буде надано через сайт коледжу
після закінчення терміну карантину 3 квітня 2020 року, або після оголошення строків
можливого продовження загальнодержавного карантину на підставі розпоряджень
чи наказів відповідних державних органів.
3) Ми дуже розраховуємо на порозуміння тих батьків, у яких на 1.03.2020 р.
склалася заборгованість попереднього періоду за вже надані освітні послуги, і
просимо погасити наявну заборгованість.
Всі ми дуже сподіваємось на скоріше закінчення карантину, і можливість
відновлення надання належних освітніх послуг вашим дітям. Хочемо наголосити, що
не постає питання «заробити» на вимушеному карантині і призупиненні навчального
процесу. Ми дуже сподіваємося на ваше розуміння і довіру до нашого коледжу в
можливості подальшого виконання зобов'язань за договором.
Від усього колективу коледжу бажаємо усім здоров’я та наснаги, стійкості та
терпіння. Пандемія мине. Україна forever.

