
 

  Chodzież, dnia …………………… 

  

…………………………………… 

             ( Imię i nazwisko ) 

……………………………………         

( adres rodzica/opiekuna dziecka) 

 

        Niepubliczne Przedszkole 

        „Wesoły Smyk” 

        Magdalena Pawłowska 

        ul. Bolesława Prusa 14 

        64-800 Chodzież 

 

 

 

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 

 

 

Na podstawie §2 pkt 4 ust. 2 (a-k) Rozporządzenia 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 2021 poz. 561), proszę                   

o zorganizowanie zajęć przedszkolnych dla mojego dziecka: 

 

 …………………………..…………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna dziecka) 

 

 

 

 

 



Załącznik do wniosku   o zorganizowanie zajęć w przedszkolu                                                                

Chodzież, dnia………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że jestem zatrudniona/y w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i /lub 

podmiocie realizującym zadania publiczne w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.                                  

 

1) jest zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,   *  

2) realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

3) realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, 

 

4) pełni służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek 

publiczny, 

 

5) wykonuje działania ratownicze,  

6) jest zatrudniony 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) jest zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 

48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 

8) jest zatrudniony w placówkach zapewniających całodobową opiekę̨ 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) jest zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 

10) jest zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

11) jest zatrudniony 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. 

 

* Właściwe zaznacz  

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam że 

powyższe dane są zgodne z prawdą.  

 

……………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna dziecka) 

   


