
Gliwice, dnia………………….. 

 

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ W  ŻŁOBKACH MIEJSKICH W GLIWICACH 
w związku z ograniczeniem funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w okresie 

pandemii COVID-19 

 

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego:        …………………………..……………………….… 

Numery telefonów do natychmiastowego kontaktu z Rodzicami/Opiekunami prawnymi: 

        1) ……………………………..………… 

        2) ……………………………..…………  

   Adresy poczty e-mail do przekazywania bieżących informacji: 

        1) ……………………………..………… 

        2) ……………………………..………… 

 

Na podstawie § 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia                         

26 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Z 2021 r., poz. 

560) zwracam się z wnioskiem o objęcie opieką przez Żłobki Miejskie w Gliwicach mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………….……………………………………………  

w terminie od ……………………. do ……………………….. 

 

Jednocześnie oświadczam, że*: 

1) jestem zatrudniony/-a w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

2) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

3) realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

4) pełnię służbę w jednostce zapewniającej bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

5) wykonuję działania ratownicze, 

6) jestem zatrudniony/-a w jednostce organizacyjnej 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) jestem zatrudniony/-a w ogrzewalni lub noclegowni, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

8) jestem zatrudniony/-a w placówce zapewniającej 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) jestem zatrudniony/-a w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

10) jestem zatrudniony/-a w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

11) jestem zatrudniony/-a 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 

realizuje zadania na terenie tych jednostek. 

 
*  proszę zaznaczyć właściwe 

 

       ………………………………………….. 
                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


