
 
 

Drodzy Rodzice, 

Mam nadzieję, że święta minęły Państwu zdrowo, spokojnie i rodzinnie!   

Piszę do Państwa w związku z ogłoszonym przedłużeniem zdalnej pracy przedszkoli i szkół do 18 

kwietnia 2021r. i przypominam,  że w naszym Przedszkolu możliwe jest zorganizowanie zajęć dla dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci, których rodzice:  

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,  

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,  

f) 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),  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

h) 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,  

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-
terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) 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. 

Jeśli spełniacie Państwo wymienione kryteria, proszę o wypełnienie  wniosku i dostarczenie go do 

sekretariatu (lub przesłanie skanu na adres: sekretariat@szkolastobno.pl) 

Zainteresowanych Rodziców proszę o jak najszybszy  kontakt telefoniczny z wychowawczynią 

grupy dziecka lub bezpośrednio  ze mną pod nr tel. 606893743. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii  zapraszam do kontaktu mailowego 

szkolastobno@wp.pl/ dyrektor@szkolastobno.pl  lub telefonicznego  

(nr tel. do sekretariatu 62 761 11 55) 

Życzę Państwu wszystkiego dobrego! 

Z pozdrowieniami,  

Izabela Kolasińska 

dyrektor 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stobnie Siódmym 
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