
WNIOSEK 

w sprawie ulgi w opłatach za korzystanie z usług w samorządowych 

przedszkolach przez dzieci z rodzin wielodzietnych 

 

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: 

 

Wnioskodawca: 

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

adres zamieszkania: 

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

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

Oświadczam, że członkami mojej rodziny są dzieci uczące się do lat 24 –pozostające 

na wyłącznym utrzymaniu rodziców: 

 

Imię i nazwisko Data urodzenia Szkoła – rok nauki 

   

   

   

   

 

Proszę o udzielenie ulgi w opłacie stałej za korzystanie z usług przedszkola 

w zakresie przekraczającym minimum programowe dla dziecka/dzieci: 

................................................................................. ur. .......…………..……………...… 
w roku szkolnym 2021/2022 
..................................................................................ur........................................……..
w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 KK 

oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z rzeczywistością oraz 

zobowiązuję  się do bezzwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola 

o zmianach w sytuacji rodzinnej. 

 

Administratorem  jest  Przedszkole  nr 54 „Pod kasztanami” we Wrocławiu 

ul. E. Wittiga 3, 50-528 Wrocław.  Kontakt  do  inspektora  ochrony  danych: 

kancelariaprawna@efficensgmail.com. Dane osobowe przetwarzamy  w  celu  

świadczenia  usług  opiekuńczo –wychowawczych.    Podstawą  prawną 

przetwarzania  danych  jest  realizowanie  przez  Administratora  zadania  

wykonywanego  w  interesie publicznym  jakim jest zapewnienie opieki 

i bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Szczegółowe informacje 

o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie. 

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

(imię ,nazwisko, data, miejscowość, podpis) 

 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

*Wypełnia dyrektor przedszkola. 
 

DECYZJA 

 

Na  podstawie 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 stosuje zwalniam opłaty stałej w pełnej 

wysokości na rok szkolny: 2019/2020 dla dziecka/dzieci: 

 
..................................................................................................................... w roku szkolnym 2021/2022  
(Imię i nazwisko ucznia) 
..................................................................................................................... w roku szkolnym 2021/2022  
(Imię i nazwisko ucznia) 

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis dyrektora) 


