
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI

Zwracam się z wnioskiem o objęcie mojego dziecka  …………………………………………………………………..……  opieką i  zajęciami w
żłobku w czasie ograniczonego funkcjonowania placówki od 29.03.2021 do odwołania z uwagi na fakt, iż jestem:

1) rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, TAK/NIE*
2) rodzicem dziecka, który:

a) jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, TAK/NIE*
b) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, TAK/NIE*
c) realizuję  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,

TAK/NIE*
d) pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, TAK/NIE*
e) wykonuję działania ratownicze, TAK/NIE*
f) jestem 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), TAK/NIE*
g) jestem zatrudniony w ogrzewalni lub noclegowni, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004  r.

o pomocy społecznej, TAK/NIE*
h) jestem zatrudniony w placówce zapewniającej 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, TAK/NIE*

i) jestem zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, TAK/NIE*

j) jestem zatrudniony w placówce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, TAK/NIE*
k) jestem zatrudniony w jednostce systemu oświaty, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –

Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tej jednostki TAK/NIE*

…………………………………………….
(data i podpis rodzica)

Jednocześnie oświadczam, że: 
1) uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z

dnia  6  czerwca  1997 r.  –  Kodeks  Karny  (Dz.U.  z  1997 r.  Nr  88,  poz.553,  z  późn.  zm.)  potwierdzam,  że
powyższe dane są prawdziwe;

2) mam świadomość wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z obecnością dziecka w placówce.

…………………………………………….
(data i podpis rodzica)

DECYZJA DYREKTORA

Mając na uwadze powyższy wniosek rodzica oraz przepisy rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19  wyrażam / nie wyrażam* zgody na uczęszczanie
dziecka do placówki w czasie ograniczonego funkcjonowania placówki od 29.03.2021 do odwołania .

…………………………………………….
(data i podpis dyrektora)

*podkreślić właściwe


