
 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA1 
 

Na podstawie § 2 pkt.4  Rozporządzenia Ministra  Edukacji i Nauki z dnia   … 2021r. w sprawie 

czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

Pan/Pani …………………………………………………… wnioskuje o zapewnienie dziecku  

                     /imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

…………………………………………      zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie 

               / imię i nazwisko dziecka/                           

 

w okresie od 29 marca 2021r. 

 

Jako uzasadnienie Wniosku wskazuję spełnienie jednego z n/w kryteriów *: 

Kryteria przyjęcia do przedszkola 
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna 

potwierdzające spełnienie danego kryterium. 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
 

Rodzic jest zatrudniony w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 
 

Rodzic realizuje zadania dotyczące koordynacji 

ratownictwa medycznego 
 

Rodzic realizuje zadania publiczne w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Rodzic pełni służbę w jednostkach 

zapewniających bezpieczeństwo i porządek 

publiczny 

 

 

Rodzic wykonuje działania ratownicze 
 

Rodzic jest zatrudniony w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu 

art. 6 pkt ustawy z dnia 12 marca 204r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369)5 

 

                                                           
1 Wniosek wypełnia  się celem przedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka                        

w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie informacji dotyczącej potrzeby zapewnienia 

dziecku zajęć w okresie od 29 marca do 09 kwietnia 2021r. podczas pandemii COVID-19. 



 

Rodzic jest zatrudniony w ogrzewalni i 

noclegowni, o których mowa w art. 48a ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

 

Rodzic jest 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 2004r. o pomocy społecznej 

 

Rodzic jest zatrudniony w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym 

 

Rodzic jest zatrudniony w formach opieki nad 

dziećmi do lat 3 
 

Rodzic jest zatrudniony w jednostkach systemu 

oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują 

zadania na terenie tych jednostek  

 

 

*Przy właściwym proszę wskazać zakład pracy co umożliwi weryfikację spełnienia 

kryterium 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2 

 

 

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

            Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie   

  

 

Akceptacja Dyrektora Przedszkola 

 

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

/Podpis Dyrektora / 

 

                                                           
2 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. 

2020r. poz. 1444) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 


