
WNIOSEK 

O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ  
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.  
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 561) 
 

Prosimy o zorganizowanie zajęć dla: 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………..   ur……………………………………. 

Deklarujemy, że dziecko  będzie uczęszczać do przedszkola w dniach:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziecko będzie przebywać w placówce od godz. …………… do godz. ………..  

Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków: śniadań tak/nie,  obiadów tak/nie, podwieczorków tak/nie. 
 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów .......................................................................................................................  

Telefon do szybkiej komunikacji: ……………………………………………………….. 

Matka Dziecka: tel. .......................................................    Ojciec dziecka: tel. …………………………………………………………… 

Email do kontaktu z rodzicami:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE  X 
Jesteśmy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  

Jesteśmy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, którzy: 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE  X 

1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,   

2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,   

3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19,  

 

4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,   

5. wykonują działania ratownicze,   

6. są 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),  

 

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

 

8. są 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,  

 

9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  

 

10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 11) są zatrudnieni w jednostkach 
systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych 
jednostek 

 

* proszę zaznaczyć właściwy punkt, dotyczą przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów 

                                                                                             

Grabownica, dnia ......................                 ....................................                                           ……….…………………………  
                                                                                                  podpis matki                                                                            podpis ojca  


