
WNIOSEK RODZICA O OBJĘCIE OPIEKĄ DZIECKA W CZASIE OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

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

    Ja, niżej podpisana/y wnioskuję o objęcie mojego dziecka:  
 
   ………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
                                                              (Imię i nazwisko dziecka) 
 

opieką w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach w okresie ograniczenia 
funkcjonowania przedszkoli ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się  
Covid – 19 w dniach od …………. do …………. 2021 roku ponieważ jestem *:  
 
1) rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) rodzicem dziecka, który: 

     a) jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

     b) realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

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

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

    e) wykonuje działania ratownicze, 

    f) jest zatrudniony w jednostce organizującej pomoc społeczną 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) jest zatrudniony w ogrzewalni i noclegowni, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 
        2004 r. o pomocy społecznej, 
 
    h) jest zatrudniony 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) jest zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- 
       terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,  
 
    j) jest zatrudniony w placówce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

    k) jest zatrudniony w jednostce systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 
        grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizuję zadania na terenie tej jednostki. 
 

Niepołomice, dnia …………………                                             ……………………….…………….………….……  
                                                                                                            (czytelny podpis rodzica) 

właściwe podkreślić * 
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