Katowice, dnia…………….…2021r.
…………………………………………………………
…………………………………………………..……
imię i nazwisko matki/ojca
Do Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 57
im. Krasnala Hałabały
w Katowicach

WNIOSEK
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) i ograniczeniem funkcjonowania przedszkola od 29.03.2021r. do
11.04.2021r.

wnioskuję
o

zorganizowanie

zajęd

w

przedszkolu

dla

mojego

dziecka

……………………………………………..……..

(imię i nazwisko dziecka)

w okresie od ………………………… do……………………….., w godzinach ………………………………………..
I. Oświadczam, że:

 zgłaszane dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
II. Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):

 jestem zatrudniona/y w podmiotach wykonujących działalnośd leczniczą,
 realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeostwo i porządek publiczny,
 wykonuję działania ratownicze,
 jestem zatrudniona/y 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),

 zatrudniona/y

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

 zatrudniona/y

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,

 jestem zatrudniona/y w placówkach opiekuoczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuoczoterapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 jestem zatrudniona/y w formach opieki nad dziedmi w wieku do lat 3,
 jestem zatrudniona/y 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
Świadoma/y odpowiedzialności i skutków karno-prawnych za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy
(art. 233 Kodeksu Karnego w zw. z art. 75 §2 KPA), oświadczam, że w chwili obecnej wykonuję zawód/pracuję
na stanowisku, wyżej zaznaczonym lub jest bezpośrednio związane z walką z pandemią Covid-19 i nie mam
możliwości zapewnienia opieki mojemu dziecku w czasie zawieszenia stacjonarnych zajęd dydaktycznowychowawczych.

……………………………………………………………
data i podpis Matki

……………………………………………………………….
data i podpis Ojca

