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Zńącmiknr2

W1YIOSEISZGŁOSZENIE DZIECKA

do stacjonarnej opieki przedszkolnej w miesiącu lipcu i sierpniu ż020r.
w Przedszkolu Publicznym nr 4a

w Zespole Szko|no-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
w okresie zrgrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID - 19

Imię i nazwisko dziecka

Adres zamieszkania dziecka................

Dziecko będzie korzystac z opieki przedszkola

począwszy od dnia (data) . ...... do dnia (data)

od dnia (data) ...... do dnia (data)

od dnia (data) ....,. do dnia (data)

od dnia (data) . .. . ... do dnia (data)

wgodzinachod.. ...... do

Dzienna ilość posiłków:... tj. śniadanie, obiad, podwieczorek (niepotrzebne skreślić)

DANE O SYTUACJ| RODZINNEJ DZIECKA:

lnriona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ,.. ...... ...

Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów),. .............

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w """""",i;;;;; 
i;;;;;;kil;;;;;;;

Oj ciec dzlecka (opiekun) pracuj e w ..............
(nazwa i adres zakładu pracy)

Ostatecznl,czas pobyttt dziecka i czas przeznaczony na schodzenie i rozclzodzenie się ttstalony będzie

ind_ł,luidualnie przez dyrektora z rodzicami/prawnymi opiekunami po zakwaliJikowaniu.
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Załącznlknr 2

Z uwagt na bezpieczeństwo sanitarrre w czasie epidemii COVID-19 i wYYczne Głównego

Inspektora Sanitamego |iczbamiejsc w przedszkolu została zmniejszona. W przyjęciu dzieci

obowiązywać będą określone krl,teria pierwszeństwa. Proszę zMn:aczyć, zgodnie ze stanem

faktycz_nym, wpisuj ąc znak X we właściwej rubryce,

L.P. TAK NIE

1

@nów prawnych, pracujących

w systemach realizujących zadatia związane z zapobieganiem, przeciwdziałanięm

i zwalczaniem COVID_19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych,

w handlu, przedsiębiorstwach _ produkujących odzięż i środki ochronne).

2.

ów prawnych, wykonującego pracę w systemach

realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID_I9 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, w handlu,

przedsiębiorstwach - prodŃujących odzieZ i środki ochronne),

L.P" TAK NIE

J-
*ię.*.ar-*r"*a prawnego, pracującego w otwaĄch: przedszkolach lub

żłobkach.

4.
ffinego, pracującego i samotnie wychowującego

dziecko.*

5.

ffi*obojgapracującychrodziców/opiękunówprawnych
lub jednego rodzica/opiekuna prawnego pracującego w przypadku samotnego

wychowywania dzieci.

6.
ne* rodzeństwo, oboj ga pracujących

rodziców/opiekunów prawnych.

7.
@ących, w tym co najmniej jednego rodzica

niepełnosprawnego.*

8.

@ kwalifikujące do ksźałcenia specjalnego, obojga

rodzicówlopiekunów prawnych pracujących lub jednego rodzicaiopiekuna pfawnęgo

w przypadku samomego wychowywania dziecka.

9.

Dri..k" ("bojg" rodzicówlopiekunów prawnych pracujących lub jednego

rodzica/opiekuna prawnęgo w przypadku samotnego wychowywania dziecka*) będące

rodzeńsfwęm uczęszczającym do tego sailrego przeds*ola

10.

nri".t o ÓUo;ga rodziców/opiekunów prawnych pracujących

w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzących działalność gospodarczą (nie

doĘczy przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich),

1l
@kunów prawnych pracujących poza jednostką

organizacyjną pracodawcy (praca zdalna), nie mający rnożliwości pogodzenia pracy

z opieka nad dzieckięm w domu.

rcnyrnnrł PIERWSZENSTWA

KRYTERIA DODATKOWE

2
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*Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem.
* Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą froje i więcej dzieci.
*Niepełnosprawność oznacza niepełnosprawność orzeazoną w orzeczęniu
o niepełnosprawności łub o stopniu niepełnosprawności lub orzęczeniu równowaznym
w rozumięniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia L997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej or az zatrudniani u osób ni epełnosprawnych.

Świadomi ordpowiedzialności karnej za podanię nieprawdy, oświadczamy, że wszystkie
zaznaczone dane są zgodne ze stanęm faktycznym.

Podpis Matki/opiekuna prawnego

Podpis Oj calopiekuna prawrrego

W PRZYPADKU DZIECI
DECYDUJE DYREKTOR

SPEŁNIAJĄCYCH RÓWNORZĘDNE KRYTERIA O PRZYĘCru


