
w sprawie organizacji pracy przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 
prowadzonych przez gminę Wrocław, od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. 

Na podstawie art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 
2021 r. w sprawie czasoweg0 ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r„ poz. 561 i 651) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych .z od.działami przedszkolnymi w zakresie 
organizacji opieki nad dziećmi zobowiązuje się do stosowania Wytycznych przeciwepidemicznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r.poz.195). 

§ 2. I .Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci 
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci, których rodzice są zatrudnieni 
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania dotyczące koordynacji 
ratownictwa medycznego, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełniących służbę w jednostkach zapewniających 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonujących działania ratownicze, zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, 
zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo
wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz w interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych, zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub w 
jednostkach systemu oświaty. 
Z.Potwierdzeniem zapisów ust. 1 jest złożenie przez rodzica!opiekuna prawnego wniosku 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik li Cf {l 
do zarządzenia nr. „ .... ."f:.lj . . :( 
PrezydenJa ~awia Ą 
z dnia ...... .t ....... ~ . .tDZ •· 

WNIOSEK 

Wnioskuję o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, dla mojego dziecka ............................... „ .. „ ...................................... . 

(imię_ i nazwisko dziecka) 

Jednocześnie oświadczam, że 

Ja, ............................................................................. ·············· ............................ . 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym 
(imię i nazwisko dziecka) 

O spełniam warunki określone w § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej1 -

jestem rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

O jestem pracownikiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, działania ratownicze, 
zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego; 

O jestem pracownikiem przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

O jestem pracownikiem służb w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo 
publiczny; 

porządek 

D 

D 

D 
D 

jestem zatrudniony w jednostkach organizacyjnych 
noclegowni, w placówce zapewniającej całodobową 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; 

pomocy społecznej, ogrzewalni, 
opiekę osobom niepełnosprawnym, 

jestem zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo
terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

jestem zatrudniona w formie opieki nad dzieckiem do lat 3 lub w jednostce systemu oświaty; 

jestem pracownikiem przedsiębior5tw związanych z utrzymaniem miasta. 

*Zaznaczyć właśc1we2 

data I czyteiny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal~zaniem 
COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561 i 651) '/ 
2 Katalog na podstawie §2 ust. 4, pkt. 2 lit. a-kw/w Rozporządzenia 


