
Szadek, ……………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………............. 

    (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ WYCHOWANKOWI  

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SZADKU 

 

My niżej podpisani rodzice/prawni opiekunowie dziecka ……………………………………......................... 

               (imię i nazwisko dziecka) 

 

Prosimy o zorganizowanie dla niego zajęć w przedszkolu w okresie od ………..…….. do ……..…..………  

 
 

Oświadczenie o zatrudnieniu¹ 

 

Oświadczamy, że obydwoje pracujemy zawodowo i nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki dziecku w 

czasie, w którym wnioskujemy o zorganizowanie zajęć w przedszkolu. 

Jednocześnie świadomi odpowiedzialności karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń¹, oświadczamy, że 

przynajmniej jedno z nas wykonuje pracę: 

a) w podmiotach wykonujących 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) 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)*, 

g) w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej*, 

h) 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) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz 

w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych*, 

j) w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, 

k) w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek*. 

 

 
                        ………….……………………………………………………….…….. 

(data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

____________   
 

¹Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - 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. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r poz. 561) 


