
 

          

         ……………………………………… 

(miejscowość, data) 

…………………………………………. 

……………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

Wniosek  

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie opieki oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych 

mojemu dziecku (imię i nazwisko dziecka) ……………………………..……………………………..….. w Klubie 

Dziecięcym Pierwsze Kroki w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny, w okresie 

ograniczenia funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych. 

Jednocześnie oświadczam, iż oboje z ojcem dziecka jesteśmy zatrudnieni, z czego ja/ojciec* dziecka jestem 

zatrudniona/jest zatrudniony* w (należy wybrać 1 z 11 miejsc zatrudnienia): 

1) w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

2) realizuję/ojciec dziecka realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

3) realizuję/ojciec dziecka realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 

4) pełnię służbę/ojciec dziecka pełni funkcję w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek 

publiczny, 

5) realizuję/ojciec dziecka wykonuję/wykonuje działania ratownicze, 

6) jestem zatrudniona/ojciec dziecka jest zatrudniony 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) jestem zatrudniona/ojciec dziecka jest zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w 

art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

8) jestem zatrudniona/ojciec dziecka jest zatrudniony 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) jestem zatrudniona/ojciec dziecka jest zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych, 

10) jestem zatrudniona/ojciec dziecka jest zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

11) jestem zatrudniona/ojciec dziecka jest zatrudniony 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. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie tej informacji przez podmiot prowadzący instytucję opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 Klub Dziecięcy Pierwsze Kroki w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz 

Dolny oraz o udostępnienie jej organom nadzorującym lub kontrolującym pracę tej instytucji opieki. 

 

…………………………………………… 

(podpis uczestnika projektu) 


