Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora
Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
z dnia 26 maja 2020 r.
……………………………………….
pieczęć pracodawcy

……………………………..……
miejscowość i data

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Zaświadcza się, że
Pan/Pani:………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a:
…………………………………………………………………………………………………..
PESEL:..…………………………………………………………………….……………….….
Jest zatrudniony/a w:………………………………………………..…………………………..
(nazwa pracodawcy, adres, nr telefonu)

od dnia: …………………………………………………………………………………………
1. Na podstawie: umowy o pracę /umowy zlecenia /umowy o dzieło/ inne*, jakie……………
2. Umowa zawarta jest*: na czas nieokreślony / na czas określony, do dnia: …………………
3. Wymiar etatu: ……………………….……………………………………………………...
4. Praca wykonywana jest w godzinach: ………………………………………….……………
5. Pracownik w okresie od 25.05.2020 r.:
- nie będzie przebywał /będzie przebywał* na urlopie macierzyńskim,
- nie będzie przebywał /będzie przebywał* na urlopie wychowawczym,
- nie będzie przebywał/będzie przebywał* na urlopie bezpłatnym,
- nie będzie korzystał/ będzie korzystał* z dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
- nie przebywa na zasiłku chorobowym.
6. Pracownik jest zobowiązany/ nie jest zobowiązany* do osobistego stawiennictwa w miejscu
pracy oraz nie wykonuje/ wykonuje pracy zdalnej.
Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu w sprawie organizacji opieki nad
dziećmi podczas trwania pandemii COVID-19.

……………………………
Podpis osoby upoważnionej
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora
Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
z dnia 26 maja 2020 r.

……………………………..……
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE RODZICA
(PROWADZĄCEGO WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)
Ja niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a:
…………………………………………………………….……………………………………..
prowadzę działalność gospodarczą w zakresie:
……………………………………………………………….…………………………………..
(nazwa/rodzaj prowadzonej działalności)

…………………………………………………………………………………………………...
(miejsce wykonywania działalności)

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: …………………………
………………………………………………………………………………...…………………
(nazwa organu gminy)

pod numerem………………………………. .
Oświadczam, że jestem zobowiązany/a do osobistego stawiennictwa w miejscu pracy oraz
nie mam możliwości wykonywania pracy zdalnej.
Praca wykonywana jest w godzinach: ………………………………………..…….……………
W okresie od 25.05.2020 r.:
- nie będę przebywał/a na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim,
- nie będzie przebywał/a na urlopie wychowawczym,
- nie będzie przebywał/a na urlopie bezpłatnym,
- nie będzie korzystał/a z dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
- nie przebywam na zasiłku chorobowym
Oświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu w sprawie organizacji opieki nad
dziećmi podczas trwania pandemii COVID-19.
……………………...…………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

