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              Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

 

WNIOSEK W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE  
Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Dane wnioskodawcy (rodzica, opiekuna prawnego) 

 

Nazwisko i imię  

Adres 
zamieszkania 

miejscowość  

ulica/nr  

kod pocztowy  

 

 
2. Dane dziecka, którego zwolnienie dotyczy  

 

Nazwisko i imię dziecka  

Adres 
zamieszkania 
dziecka 

miejscowość  

ulica/nr  

kod pocztowy  

 
3. Wnoszę o udzielenie zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania  

przedszkolnego. Oświadczam,  że miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka, ustalony 
zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wynosi  
 
 
 

Sposób ustalenia wysokości dochodu opisany został w Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie „Przedszkole najlepszy czas!” nr RPLU.12.01.00-06-0057/20 
Zgodnie z przepisami (art. 131 ust. 9-10 ustawy Prawo oświatowe): 

a) przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 
miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,  

zł 
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b) pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), z 
tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 
27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania 
przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. 

 
4. Oświadczam, że w przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia 

z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego niezwłocznie powiadomię o tym 
fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….    ………………………………………………………. 
Miejscowość, dnia       czytelny podpis wnioskodawcy 


