
Lublin, dnia……………...…...  

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

Oświadczenie w sprawie całkowitego/ częściowego* zwolnienia z opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego

1. Dane składającego oświadczenie ( rodzica/prawnego opiekuna):
nazwisko i imię……………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

2. Dane dziecka, którego zwolnienie dotyczy:
nazwisko i imię……………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

3. W związku z ubieganiem się o udzielenie niżej wymienionego zwolnienia z opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego: (należy zaznaczyć odpowiednią pozycję): 
A. Zwolnienie całkowite z opłaty:

 dziecko  niepełnosprawne  posiadające  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia❑
specjalnego,na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej;

 dziecko  niepełnosprawne  posiadające  opinię  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania❑
rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

B. Zwolnienie częściowe z opłaty w rodzinie wielodzietnej:
 ulga  na  jedno  dziecko  uczęszczające  do  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w❑

szkole  podstawowej  lub  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  prowadzonej  przez
Miasto Lublin - 50%;

 ulga  na  dwoje  dzieci  uczęszczających  do  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w❑
szkole  podstawowej  lub  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  prowadzonej  przez
Miasto Lublin - na pierwsze dziecko 20%, na drugie 80 %;

 ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole❑
podstawowej  lub  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  prowadzonej  przez  Miasto
Lublin - na pierwsze 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 100%

pouczony** o odpowiedzialności  za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam- na
podstawie art. 52 ust. 11    ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  
oświatowych w zw. z art. 75   - że dziecko o którym mowa w pkt 2 jest (należy zaznaczyć  
odpowiednią pozycję):

 dzieckiem  niepełnosprawnym  posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia❑
specjalnego,na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej;

 dzieckiem  niepełnosprawnym  posiadającym  opinię  o  potrzebie  wczesnego❑
wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji
ogólnej

 pierwszym/drugim/trzecim i kolejnym* dzieckiem w rodzinie wielodzietnej***. ❑

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)



Pouczenie:
*niepotrzebne skreślić
**Pouczenie  na  podstawie  75  § 2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania
administracyjnego (dalej K.p.a.):
1) art. 83 § 1 k.p.a.: „Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka
strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również
osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli”,
2) art. 83 § 2 k.p.a.: „Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić
jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną,  hańbę lub bezpośrednią szkodę
majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej”,
3) art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.,
dalej:  k.k.):  „Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód w postępowaniu  sądowym lub  w  innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”,
4) art. 233 § 1a k.k: „Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z
obawy  przed  odpowiedzialnością  karną  grożącą  jemu  samemu  lub  jego  najbliższym,  podlega  karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”,
5) art. 233 § 3 k.k: Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie
wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
6) art. 233 § 5 k.k: Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia, jeżeli:

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć
wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2)  sprawca dobrowolnie  sprostuje  fałszywe zeznanie,  opinię,  ekspertyzę lub  tłumaczenie,  zanim
nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
7) Przepisy § 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
***Przez  rodzinę  wielodzietną  należy  rozumieć  rodzinę  zamieszkałą  pod  wspólnym adresem na  terenie
Miasta Lublin , składającą się z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku
do ukończenia  18 roku życia  lub do ukończenia  25 roku życia  w przypadku,  gdy dziecko uczy się  lub
studiuje.

………………………………………………...
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)


