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Ziębice, 9.04.2021r.           

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  

W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW, 
PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE DO 18.04.2021r.                        

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 8 kwietnia 

2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       

i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się do 18 kwietnia 2021r. (niedziela) 

ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków, przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju, w tym 

także na terenie Gminy Ziębice. 

Jednocześnie informuję, że dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły 

podstawowej na wniosek: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  

2) rodziców dzieci, którzy:  

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,  
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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  

- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej oraz opiekę w żłobku. 

 
 

 
  

  


