
Biała Podlaska, ………………………….. 

 

Wniosek 

 
o zapewnienie opieki w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola 

Samorządowego nr 11 w Białej Podlaskiej w dniach od 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 

r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

Ja niżej podpisana(y) ………………………….……………………………………...……..…….. 
                                                                                    (imię i nazwisko rodzica) 

 

będący rodzicem/ prawnym opiekunem…………………………..………………………………… 
                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 
świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 KK 

(podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że w chwili obecnej wykonuję 

zawód/pracuję na stanowisku, które jest bezpośrednio związane z walką z pandemią Covid-19 i nie 

mam możliwości zapewnienia opieki mojemu dziecku w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania przedszkola. 

 
(proszę podkreślić właściwe) 
 

Jestem rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Jestem zatrudniona(y):  

1) w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,  

2) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

3) realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19,  

4) pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

5) wykonuję działania ratownicze,  

6) 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),  

7) jestem zatrudniona(y) w ogrzewalni, noclegowni, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

8) jestem zatrudniona(y) 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,  

9) jestem zatrudniona(y) w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,  

10) jestem zatrudniona(y) w formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

11) jestem zatrudniona(y) w jednostce systemu oświaty, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizuję zadania na terenie tej jednostki. 

 

 

……………………….. ………………………………..  
                                                                    (czytelny podpis rodzica) 


