WNIOSEK
o zapewnienie opieki oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych
w okresie od 12.04 – 18.04.2021 roku w żłobku nr …………. Szczecinie, działającego w zmienionych
warunkach w czasie stanu pandemii COVID-19

Imię i nazwisko dziecka

Numer PESEL dziecka

Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów,
jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka w
zajęciach.
Podpis matki
Podpis ojca

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, a wykonywane przez mnie obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza
miejscem zamieszkania. Nie wykonuję pracy zdalnie.
Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że znajduję się w grupie objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do Żłobka zgodnie z wytycznymi:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

jestem zatrudniona/ny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
realizuję zadnia publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
wykonuję działania ratownicze,
jestem zatrudniona/ny 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),
jestem zatrudniona/ny w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej,
jestem zatrudniona/ny 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,
jestem zatrudniona/ny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczoterapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
jestem zatrudniona/ny w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
jestem zatrudniona/ny w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek
Podpis matki

Podpis ojca

Proszę podać nazwę zakładu pracy oraz zajmowane stanowisko.
Nazwa
zakładu
pracy

Nazwa
zakładu
pracy

Stanowisko

Stanowisko
Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz nie pobieram zasiłku
opiekuńczego.
Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają
w izolacji.
Podpis matki
Podpis ojca

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające pełnienie określonych obowiązków służbowych.

