W celu sprostowania informacji jakie dotarły do redakcji radia Szczecin od jednej z mam, która nie pytając pozostałych rodziców wypowiedziała się w imieniu wszystkich pragnę poinformować, że:
-nikt nie dzieli dzieci na te i tamte i prawdopodobnie gdyby nasze dzieci zmieściły sie w placówce na Felczaka to tez nie siedziałyby cały czas na podwórku bo zajęcia dodatkowe odbywałyby sie tak samo. Tez trzeba byłoby wprowadzić dyżury kto kiedy wychodzi bo wszyscy naraz i tak nie mogłyby wyjsc. Pomysł korzystania z placu zabaw do godz 12.00 jest jak najbardziej sprawiedliwy, gdyz dzieci po sniadaniu mogą spokojnie pójść spacerem na Felczaka i wcale nie jest to daleko, gdyz spokojnie pokonują większe odległości
- dzieci są pod znakomita opieka i maja wręcz cieplarniane warunki, gdyz w budynku na Monte Cassino przebywają wyłącznie z rówieśnikami. Przez to prawdopodobnie adaptacja dzieci w nowym miejscu przeszła we wrześniu 2017r tak sprawnie bo dzieci nie przerazila wielkość placówki ani obecność starszych dzieci
-o kateringu dowiedzieliśmy sie we wrześniu, ale nikt nie zgłaszał sprzeciwu, zreszta pani dyrektor obiecała, że posiłki bedą dostarczane na Monte Cassino ze stołówki z placówki na Felczaka codziennie o stałych porach świeże i ciepłe i Tak jest. To jedynie 1 przecznica w wielu placówkach prywatnych to jest norma a rodzice płaca za to duże kwoty i nikt nie narzeka a jedzenie przemierza większe odległości.
- toalety dla dzieci mimo tego ze znajdują sie jedynie na pietrze sa nowe, czyste i bardzo zadbane, a dzieci nie stoją w kolejkach tylko korzystają z nich kiedy maja taka potrzebę. Oczywiście ze przydałaby toaleta na dole ale krzywda nikomu sie nie dzieje
-panie przedszkolanki wspaniale zajmują sie dziećmi. Dzieci sa zadbane, robią postępy w nauce i coraz lepiej radzą sobie w codziennych sytuacjach życiowych, uczą sie kultury i dobrego zachowania, a to wszystko dzieki opiece jaka maja w przedszkolu. Żadna z pan nie namawia rodziców do zgłaszania czegokolwiek pani dyrektor. Pozostaja neutralne jesli mamy jakieś uwagi. To z inicjatywy rodziców powstał pomysł żebyśmy sami ogarnęli teren wokół przedszkola co z uwagi na rosnące tam krzewy trujące acz chronione okazało się niemożliwe.
Czekamy na plac zabaw, toalety, elewacje ale proszę pofatygować się i wejść do środka. Juz za progiem witają nas uśmiechnięte nauczycielki, szczęśliwe dzieci, czyste sale i toalety... czego chcieć więcej. Wątpię ze moje dziecko ucieszy dodatkowa toaleta tak samo jak wyjście do kina, czytanie mu bajek w księgarni czy zajęcia rytmiki z panem Andrzejem.
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