
Bolszewo, dnia………………

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM
W PRZEDSZKOLU W BOLSZEWIE

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku………………………………………………….

Uczęszczającemu do grupy:…………………………………………………………………….

W Przedszkolu w Bolszewie w dniach od…………………………….do……………………...

Oświadczamy, że nie możemy zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie obowiązków

zawodowych,  a  ponadto  jesteśmy  uprawnieni  do  korzystania  z  opieki  w  przedszkolu  zgodnie  z

Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  26  marca  2021  r.  w  sprawie  czasowego

ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ponieważ:  (właściwe podkreślić)

1. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie leczenia specjalnego,

2. jesteśmy zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

3. realizujemy zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

4. realizujemy  zadania  publiczne  w  związku  z   zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19,

5. pełnimy służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

6. wykonujemy działania ratownicze,

7. jesteśmy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6
pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. u. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

8. jesteśmy zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9. jesteśmy  zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w
art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

10. jesteśmy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

11. jesteśmy zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

12. jesteśmy zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.   



„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Wskazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z
opieki nad dzieckiem w przedszkolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 30b ustawy z dnia 14
grudnia  2016 r.  –  Prawo oświatowe w zw.  z  Rozporządzeniem MEN z  dnia  26 marca  2021 r.  w sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Imię i nazwisko matki dziecka:          Imię i nazwisko ojca dziecka:

………………………………..          ……………………………...


