Wniosek rodzica/ opiekuna prawnego
o przyjęcie dziecka do żłobka
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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Godzina przyjścia

Godzin wyjścia

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź TAK/NIE


W przypadku zaznaczenia TAK – zgłaszanie nieobecności OBOWIĄZKOWO, za każdym razem dzień
wcześniej

Lp Kryteria zakwalifikowania dziecka
Zakwalifikowanie dziecka rodziców spełniające poniższe
kryterium, którzy:
1 są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą,
2 2 realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa
medycznego,
3 realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

TAK

NIE

X

X

4

pełnią służbę w jednostkach zapewniających
bezpieczeństwo i porządek publiczny,
wykonują działania ratownicze,

5
6

są zatrudnieni 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

są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których
mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
8 są zatrudnieni 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,
9 są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz
w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10 są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3,
11 są zatrudnieni 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



Kryterium stosuje się również do matek lub ojców samotnie wychowujących
W przypadku wpisania TAK proszę o wpisanie miejsca pracy wraz z telefonem
kontaktowym do miejsca pracy. Dyrektor placówki zastrzega sobie prawo sprawdzenia
podawanych powyżej informacji

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI DOKUMENTU:
• Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej dane
są zgodne ze stanem faktycznym.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji opieki
żłobkowej oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
• Zobowiązuje się do udzielenia niezwłocznie informacji na temat każdej zmiany dotyczącej podanych danych.
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Podpisy obojga rodziców /prawnych opiekunów

