
 

Załącznik nr 1 do  Zarządzenia  nr 15/2021 

Dyrektora P-la nr 10 w M-ku z dn. 29.03.2021 

..................................................................... 
 Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie 
 
Dane do kontaktowania się 

w sprawie rozpatrzenia wniosku: 

 

Tel.................................................... 

 

e-mail............................................... 

             

       Dyrektor  

Przedszkola nr 10  

w Malborku 

 

Wniosek 

o zorganizowanie opieki przedszkolnej w okresie ograniczenia działalności 

przedszkola w czasie epidemii 

 

Oświadczam, że jestem : 

1) rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, * 

2) rodzicem, który: * 

a) jest zatrudniony/a w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

b) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

c) realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, 

d) pełnię służbę w jednostce zapewniającej bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonuję działania ratownicze, 

f) jestem zatrudniona/y w jednostce organizacyjnej 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) jestem zatrudniona/y  w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

h) 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, 

i) jestem zatrudniona/y w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej  placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

j) jestem zatrudniona/y w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

k) jestem zatrudniona w jednostce systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  i realizuję zadania na terenie tych 

jednostek – organizuję zajęcia w przedszkolu. 

 
*właściwe podkreślić 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. ˡ 
 

1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oświadczenie składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany 

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.  

 

 



 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie 

czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Wnioskuję 

 

 o zorganizowanie opieki przedszkolnej w okresie od 12.04.2021r. do 16.04.2021r.  

 

dla mego dziecka ……………………………………………………………………………….. 

                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

Oświadczam, że znam warunki korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii.  

 

I.Przyjmuję wymienione zasady opieki przedszkolnej w okresie epidemii: 

1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi 

objawy chorobowe.  

2. Nie może korzystać z opieki przedszkolnej dziecko, które mieszka wspólnie z osobą 

przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

3. Nie może przyprowadzać i odbierać dziecka osoba z objawami choroby, 

przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Dziecko u którego w czasie opieki przedszkolnej stwierdzono niepokojące objawy 

chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane. 

5. Dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu. 

6. Osoby przyprowadzające i odbierające  dzieci z placówki wychowania 

przedszkolnego są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym  

w szczególności: 

a) osłaniania ust i nosa; 

b) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających  

w otoczeniu; 

c) dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku; 

d) korzystania z jednorazowych rękawiczek ochronnych. 

 

II.Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 

temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców.  

 

Wyrażam zgodę  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka za pomocą termometru 

bezdotykowego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania Covid-19. 

 

 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 
 


