
 
Regulamin Przedszkola nr 196 „Kraina Misiów”  

określający zasady obniżania i nie pobierania opłaty  
za świadczenia  wykraczające ponad czas przeznaczony  

na  bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę 
 

Podstawa prawna:  
 Art. 14 ust.5 i 6 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r.       

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  
 Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LXXXIV/2166/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego i 
czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę  w przedszkolach 
m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6848) 

 Zarządzenie nr 1119/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2015r.               
w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez m.st. 
Warszawę do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

 
§1 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu 
otwarcia przedszkola tj. od godz. 7.00 do godz. 13.00, od poniedziałku do piątku. 

1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13.00), wynosić będzie 1 zł, 
przy czym jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę 
opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu. Oznacza to, że opłata za ostatnią 
godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu (rozliczenie minutowe). 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują organizację: 
1) gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka; 

2) gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowanie otaczającym światem; 

3) zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci; 

4) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka; 

5) zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 

6) opieki nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania 
posiłków. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic 
(opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej 
trwania. 

4. Sposobem przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu jest 
zgłoszenie telefonicznie lub zgłoszenie e-mailem do godz. 900, w pierwszym dniu 
nieobecności. 

  
 



§2 
Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony 
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

1. Zwalnia się z opłaty  za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: 

1) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  
w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.   

2) dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego 
na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1679), zwanym dalej 
„minimalnym wynagrodzeniem”,  obowiązującego w roku złożenia wniosku;  

3) wychowanków rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy, 

4) wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających 
na terenie m.st. Warszawy, 

5) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. 
Warszawy. 

2. Z 50% ulgi w opłacie korzystają : 
1) dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia          
za pracę, ustalanego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002r.              
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1679), zwanym 
dalej „minimalnym wynagrodzeniem”,  obowiązującego w roku złożenia wniosku. 

3. Z 25% ulgi w opłacie (tzw. ulga prorodzinna) korzystają dzieci, których rodzeństwo : 
1) uczęszcza do przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania 

przedszkolnego  na terenie m.st. Warszawy, żłobków i klubów dziecięcych, 
wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy 

2) znajduje się pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych 
opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy 

3) znajduje się pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie opiekę nad 
przynajmniej dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego lub form opieki nad dziećmi do lat 3, o których mowa 
powyżej. 

4. W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez 
rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa 
uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na 
kryterium dochodowe.  
 

  
§3 

Rodzice zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty 
przedstawiają dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia w formie 
oświadczeń. 



1. Wniosek o zwolnienie z opłaty lub jej obniżenie ze względu na kryterium dochodowe (zał. 
nr 1), wraz oświadczeniem o wysokości miesięcznego dochodu brutto na jednego 
członka gospodarstwa domowego (zał. nr 2) rodzice  składają do dyrektora przedszkola.                 

2. Wniosek o przyznanie tzw. ulgi prorodzinnej określonej w §2 ust. 3 (zał. nr 3) rodzice 
mogą składać w każdym czasie, po powstaniu okoliczności stanowiących podstawę jej 
przyznania. 

3. Dyrektor przedszkola rozpatruje wnioski o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za 
świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę  w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

4. Dyrektor przedszkola po rozpatrzeniu wniosku, przekazuje, rodzicom (prawnym 
opiekunom),   pisemną informację o jego rozpatrzeniu (zał. nr 4 lub zał. 5).   

5. Zwolnienie lub obniżenie opłaty ze względu na kryterium dochodowe następuje na okres 
nie dłuższy niż 6 miesięcy, liczony od pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek 
został złożony. 

6. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa obowiązuje w roku szkolnym, w którym rodzic złożył 
ww. wniosek. 

7. Niezwłocznie, po dostarczeniu do przedszkola orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dyrektor  zwalnia dziecko z opłaty za świadczenia wykraczające ponad 
czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przekazując, rodzicom 
(prawnym opiekunom),   pisemną informację o zwolnieniu (zał. nr 6). 

8. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia  
z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w 
pełnej wysokości.  

9. Regulamin obowiązuje wszystkich uprawnionych tj. rodziców i opiekunów prawnych 
dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 196.  

10. Tekst regulaminu jest dostępny do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w holu 
przedszkola. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2015r.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik Nr 1   

Warszawa,……………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………. 
(imię i nazwisko oraz adres rodzica lub opiekuna prawnego) 

……………………………………….. 

……………………………………….. 
(nazwa i adres przedszkola) 

 
 

WNIOSEK 
O obniżenie lub niepobieranie opłaty za  świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony     
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  w odniesieniu do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę. 

  

Zwracam się z prośbą o: 
 Obniżenie opłaty  za  pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, do wysokości 50 % 

 Niepobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę * 

*właściwe podkreślić 

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

(imię i nazwisko dziecka, adres oraz data urodzenia) 

 
Uzasadnienie wniosku:………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

W załączeniu: 
1. …………………………………………………………………………………………........................... ....... 

2. …………………………………………………………………………………………....................... ........... 
 

Oświadczam, że w wypadku zmiany wysokości osiąganych dochodów niezwłocznie zawiadomię o tym fakcie 
Dyrektora przedszkola. 
 

Oświadczam, że informację, które podałam/em powyżej są zgodne z prawdą.  
 

……………………………………… 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Nr 196 „Kraina Misiów”  
z siedzibą w Warszawie przy ul: Nabielaka 18a – administratora powyższych danych w celu obniżenia lub niepobierania opłaty za 
pobyt mojego dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach 
przysługujących mi na podstawie art. 32 Ustawy z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014, poz. 1182) o ochronie danych osobowych, a 
zwłaszcza o prawie do wglądu danych i ich poprawiania. 

……………………………………… 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 



Załącznik Nr 2  

 
 
…………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 
…………………………………………………… 
adres zamieszkania 

 
………………………………………………….. 
nr dowodu osobistego 

 
 
 
 OŚWIADCZENIE 
 
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 286 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553) oświadczam, że całkowity dochód brutto, 

miesięczny mój  i mojej rodziny (osób razem zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie 

domowym), ze wszystkich źródeł  wynosi ……………………………………………………… 

słownie:………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Oświadczenie to składam w związku z ubieganiem się o : 
…………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………..……… 
 

………………………………………………………..…………………………. 
data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
POTWIERDZENIE 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że 
Pani/Pan 
……………………………………………………………………………………..…………………… 
nr dowodu osobistego 
………………………………………………………………………………………………………….. 
złożył/a oświadczenie w mojej obecności. 

…………………………………………………. 
data i podpis dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

Warszawa, ……..…………………… 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
   (imię i nazwisko oraz adres  
rodzica lub opiekuna prawnego) 

        ………………………………………… 

………………………………………… 
      (nazwa i adres przedszkola) 

 

WNIOSEK 

o obniżenie opłaty za  świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony  na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez miasto stołeczne Warszawę. 

Zwracam się z prośbą o obniżenie do wysokości 75% opłaty za  pobyt dziecka                
w przedszkolu   ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - 
ulgę prorodzinną dla dziecka/dzieci*, którego/ których* rodzeństwo: 

1) uczęszcza  do przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania 
przedszkolnego  na terenie m.st. Warszawy, żłobków i klubów dziecięcych, 
wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy 

2) znajduje się pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych 
opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy 

 * właściwe podkreślić 
 

Uzasadnienie wniosku (dane dzieci) : 

Lp. 
Imię i nazwisko dziecka 

(rodzeństwa) 
Data urodzenia 

Nazwa i adres placówki do której uczęszcza 
dziecko/nr wpisu do wykazu dziennych opiekunów 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

 

Oświadczam, że : 
1. w wypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę  obniżenia opłaty  za pobyt 

dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadomię o tym fakcie Dyrektora 
przedszkola.  

2.  informacje, które podałem/am powyżej są zgodne z prawdą. 
 

data ……………………………………     ………………………………………… 
           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Nr 196 „Kraina Misiów” z siedzibą w Warszawie 
przy ul: Nabielaka 18a – administratora powyższych danych w celu obniżenia lub niepobierania opłaty za pobyt mojego dziecka  
w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Niniejszą zgodę 
składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 
32 Ustawy z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014, poz. 1182) o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza o prawie do wglądu 
danych i ich poprawiania. 

…………………………………………………………… 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 



 Załącznik Nr 4  

  
/pieczęć przedszkola/ 
 

Warszawa, dnia ……………………… 

 
 

 
 
 

Informacja dla rodziców /prawnych opiekunów/ 
 

Na podstawie §4 ust. 1 Uchwały Rady m. st. Warszawy Nr LXXXIV/2166/2014 zmieniającej 
uchwałę w sprawie opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu 
przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę  w przedszkolach m. st. 
Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6848) oraz na podstawie wniosku Pani/a 
 

 
……………………………………….…………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby składającej wniosek) 
 

z dnia …………………… 

 

  - obniżam opłatę do wysokości 50%* 
 
  - nie pobieram opłaty* 
*właściwe podkreślić 

 

za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony  na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę za 
 

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

 (imię i nazwisko dziecka) 
 
 

zamieszkałej(go)  : 
 

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

(adres zamieszkania dziecka) 
 
 
 

w okresie od dnia… …………………                               do dnia  …………………………… 
 
 
 

 
 
 

/data, pieczątka i podpis dyrektora przedszkola/ 
 
 



Załącznik Nr 5 

 
/pieczęć przedszkola/ 
  

 
Warszawa, ………………………... 

 
 

 
 
 

Informacja dla rodziców /prawnych opiekunów/ 
 
Na podstawie §4 ust. 3 Uchwały Rady m. st. Warszawy Nr LXXXIV/2166/2014 zmieniającej 
uchwałę w sprawie opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu 
przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę  w przedszkolach  m. st. 
Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6848) oraz na podstawie wniosku Pani/a 
 
 

 ……………………………………….…………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby składającej wniosek) 
 

z dnia …………………… 

 
 

   
przyznaję ulgę prorodzinną w wysokości 25 % 
 
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony  na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę   
 
 

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

 (imię i nazwisko dziecka) 
 
 

zamieszkałej(go)  : 
 

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

(adres zamieszkania dziecka) 
 
 
 

w okresie od dnia… …………………                               do dnia  …………………………… 
 
 

 
  

/data, pieczątka i podpis dyrektora przedszkola/ 

 



Załącznik Nr 6 

 
/pieczęć przedszkola/ 
  

 
Warszawa, ………………………. 

 
 

 
 
 

Informacja dla rodziców /prawnych opiekunów/ 
 
Na podstawie §4 ust. 1, pkt 3 Uchwały Rady m. st. Warszawy Nr LXXXIV/2166/2014 
zmieniającej uchwałę w sprawie opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu 
przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę  w przedszkolach m. st. 
Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6848)   
 
   

nie pobieram opłaty 
 

z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony  na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę   
 
 
 

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

 (imię i nazwisko dziecka) 
 
 

zamieszkałej(go)  : 
 

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

(adres zamieszkania dziecka) 
 
 
 

w okresie od dnia… …………………                               do dnia  …………………………… 
 
 
 
 

………………………………………………. 
                                                                                           /data, pieczątka i podpis dyrektora przedszkola/ 

          


