
Szanowni Rodzice! 
Informujemy, iż od 29 marca do 9 kwietnia br. nasze Przedszkole będzie funkcjonowało  

z czasowo ograniczoną działalnością stacjonarną  
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Opieką w przedszkolu  zostaną objęte na wniosek rodziców* wyłącznie dzieci: 

-posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

        oraz  te, których rodzice: 
-są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,  
-realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
-realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
-pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  
-wykonują działania ratownicze,  
-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),  

        -są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
-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,  
-są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  
-są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  
-są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

*wniosek do pobrania pod postem, wypełniony i podpisany przez rodziców należy przesłać mailowo na adres pp3@brzeg.pl oraz  

przedłożyć w przedszkolu w wersji papierowej 

Wniosek zgłoszenia dziecka  

 

Ważne!  
Z naszymi przedszkolakami pozostającymi w tym czasie pod opieką bliskich, będziemy spotykać się na naszych 
grupach FB i poprzez ustalone wcześniej z rodzicami formy kontaktu. 
 

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.  
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-11-
kwietnia?fbclid=IwAR15RDsvrybZZDzDHmjzgaFnPqkOVRgboBOzl_Qh0n91aMOlfkMmgox-qpE  
 

Urszula Siwek 
Dyrektor  

Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu 

mailto:pp3@brzeg.pl
http://pp3brzeg.pl/images/2021WNIOSEKzgoszeniadzieckaPP3.pdf
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR15RDsvrybZZDzDHmjzgaFnPqkOVRgboBOzl_Qh0n91aMOlfkMmgox-qpE
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR15RDsvrybZZDzDHmjzgaFnPqkOVRgboBOzl_Qh0n91aMOlfkMmgox-qpE

