
Poznań, dnia ...................................... 
 
 
 
.......................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
.......................................................... 
Adres zamieszkania 

 
.......................................................... 
Kod pocztowy, miejscowość 

 
 
 
 

WNIOSEK O CZĘŚCIOWE/CAŁKOWITE* ZWOLNIENIE  
Z OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

 
 

 Zwracam się z prośbą o częściowe/całkowite* zwolnienie z opłaty za  
 
przedszkole mojego dziecka ..................................................................................... 
                                                                                                               Imię i nazwisko dziecka 

urodzonego ..................................................w .......................................................... 
                               Data urodzenia                                                            Miejscowość 

pesel ..........................................................................................................................  
 
na podstawie: … ......................................................................................................... 
   ** podstawa uprawniająca do ulgi lub zniżki w opłacie za przedszkole 

....................................................................................................................................                             
 

Oświadczam, że podane przez mnie powyżej informacje są zgodne z obecnym 

stanem faktycznym, a dane w nich zawarte są prawdziwe i jeżeli ulegną zmianie, 

poinformuję o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.   

 
 
 
 
 

 
……………………… 

                                                                                                                                                 Podpis rodzica 

 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** Podstawy do obniżenia opłaty lub zwolnienia z opłat za przedszkole 
 
 
 



Nie drukować 

Podstawy do obniżenia wysokości opłaty za przedszkole: 
UCHWAŁA NR XV/237/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2019 r. 

§ 4 

1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3: 

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez 

Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych 

przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej 

niż jedno dziecko z tej samej rodziny; 

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest 

jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze 

zm.). 

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3: 

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię 

o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych 

w zakładach opieki zdrowotnej; 

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest 

jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze 

zm.); 

3) za 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; 

4) 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; 


