
WNIOSEK 
W sprawie zniżki opłaty za korzystanie z usług w samorządowych przedszkolach przez dzieci z rodzin wielodzietnych. 

Podstawa prawna: Uchwała Nr IX/222/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16  maja 2019 r. zmieniająca uchwałę  Nr L/1187/18/  Rady 

Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie                                  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 

 

Wnioskodawca:..............................................................................................................                    

adres zamieszkania:...................................................................................................... 

Ja, niżej podpisany, pouczony o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu karnego (Kto składając zeznanie mające służyć za dowód                     
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3), składam oświadczenie następującej treści:  

Oświadczam, że członkami mojej rodziny są: 

 
1. Dzieci uczące się do lat 24, pozostające na wyłącznym utrzymaniu rodziców:  

 
IMIĘ I NAZWISKO DATA 

URODZENIA 

SZKOŁA- ROK NAUKI 

   

   

   
Proszę o udzielenie zniżki w opłacie stałej za korzystanie z usług przedszkola w zakresie 

przekraczającym minimum programowe w roku szkolnym: 202.../202…… dla dziecka:    

1...............................................................................................................ur............ 

2..............................................................................................................ur............. 

Załączniki: 

1. kopie aktów urodzenia dzieci  

2. zaświadczenie ze szkoły ( uczelni) dla dzieci starszych pozostających na wyłącznym utrzymaniu do 24 lat  

        lub oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dzieci starszych do szkoły podstawowej  lub  średniej (dla rodziców, którzy składali 

wniosek w poprzednim roku szkolnym) 
 
*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                        

 

 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 13 we Wrocławiu, ul. Noskowskiego 32, 51-611 Wrocław. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane 

podane przez Ciebie w złożonym piśmie będą przetwarzane w celu procedowania tego pisma. Szczegółowe informacje o regułach 

przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na www.przedszkole13.edu.wroclaw.pl.    

.................................. 
/podpis wnioskodawcy 

 

*Wypełnia dyrektor przedszkola. 

DECYZJA  

 
          Na podstawie Uchwały Nr  IX/222/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11  stycznia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez gminę Wrocław  (§ 2.1.)  w roku szkolnym 202…./202…. zwalniam z opłaty stałej  

 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

............................................ 
/podpis dyrektora/  

http://www.przedszkole13.edu.wroclaw.pl/

