
WNIOSEK I OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ULG W POŁATACH ZA POBYT DZIECKA                            

W PRZEDSZKOLU W ROKU 2020/2021 

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwisko i imię rodzica) 

Rodzic 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwisko, imię i Pesel dziecka) 

występuję z wnioskiem do Dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu o obniżenie wysokości opłaty              

za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia …………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że mam prawo do obniżenia opłaty z tytułu /należy podkreślić tytuł 

przysługującej obniżki lub zwolnienia z opłat/: 

1) Drugiego dziecka w przedszkolu – obniżenie opłaty o 50% 

2) Moje dziecko ma przyznany jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na 

podstawie przepisów z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.                  

z 2017 r., poz. 1952 ze zm.) – obniżenie opłaty o 50% 

3) Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach specjalnych 

opieki zdrowotnej – nie pobiera się opłaty 

4) Drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie 

zasiłek rodzinny oraz zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów z dnia 28 listopada 2003 

roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze. zm.) – nie pobiera się opłaty 

5) Trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych 

placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania 

zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny – nie pobiera 

się opłaty 

6) W przypadku gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających 

na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w 

przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie 

dłużej niż do 26 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola - 

nie pobiera się opłaty 

7) W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 

nie pobiera się opłaty 

Za złożone oświadczenie ponoszę pełną odpowiedzialność prawną. 

                                                             ………………………………………………………… 

                                                                                     (data i podpis rodziców) 


