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Sędziszów, dn. ……………………… 

                                                                                                 …..…………………………………  
                                                                                                                                         (Imię i Nazwisko Rodzica /Opiekuna prawnego) 

 

WNIOSEK I OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

      Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  uczestnictwo  w  zajęciach  stacjonarnych  w  Przedszkolu 
Samorządowym w Sędziszowie, w dniach od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r.  (w dni robocze) naszego 
dziecka:  ………………………………………………………………………….……………………… 
    Wsparcie dla rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym 
lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, należymy do jednej  z 
wymienionych poniżej grup  („ x” - właściwe zaznaczyć*) 
  

1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  
 

2. rodziców dzieci, którzy: 
 

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
 

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
 

 c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, 

 
 d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

 
 e) wykonują działania ratownicze, 

 
 f) 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), 
 

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

 
 h) 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, 

 
 i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 
 

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
 

 k) są 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 
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Do wniosku dołączamy: 

Oświadczenia rodziców/ (opiekunów prawnych)  

• Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2019/20 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z 
dn.12.05.2020r 

• Oświadczam, że:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  
 
 
 

Sędziszów, dn ……………….……….                                                      …….….………………………………… 
                                                                                                                                          (Imię i Nazwisko Rodzica /Opiekuna prawnego) 

 

 

 

DECYZJA DYREKTORA 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie 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 r. poz. 561), 
 
 Mając na uwadze powyższy wniosek rodziców  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  

na uczęszczanie dziecka do przedszkola w okresie 29 marca - 11 kwietnia 2021r. (dni robocze)  

 

Sędziszów, ………..…...………                                                ………….………..………………. 
                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora) 
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