
Obniżenie opłat za przedszkole 

 

Obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców. 

Gospodarstwa domowe, których całkowity dochód jest niższy niż próg ustalony przez 
państwo*, zapłacą maksymalnie 6 procent podlegającego opodatkowaniu dochodu 
osobistego i kapitałowego. 

Darmowy czas podstawowy w przedszkolu. 

Darmowy czas podstawowy oznacza, że 20 godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
jest darmowe. Regulowane jest to na podstawie dochodu gospodarstwa domowego. 
Progi ustalone przez państwo dotyczą dzieci w wieku 3, 4, 5 lat oraz tych, które 
później zaczynają szkołę. 

Podstawa obliczenia 

Opłatę za przedszkole wnoszoną przez rodziców oblicza się na podstawie sumy 
podlegającego opodatkowaniu dochodu kapitałowego i osobistego w gospodarstwie 
domowym. Dotyczy to zarówno programu obniżenia opłaty wnoszonej przez 
rodziców, jak i narodowego programu darmowego czasu podstawowego. 

Za osoby tworzące gospodarstwo domowe uważa się małżonków, osoby będące w 
zarejestrowanym związku partnerskim oraz konkubentów. Za konkubentów uważa 
się dwie niezamężne osoby powyżej 18 roku życia, które mieszkają i mieszkały 
razem w związku na wzór małżeńskiego przez przynajmniej 12 z ostatnich 18 
miesięcy lub które mają wspólne dzieci. Jeżeli dziecko mieszka z obojgiem rodziców, 
opłata wnoszona przez rodziców zostanie obliczona na podstawie dochodu w 
gospodarstwie domowym, w którym dziecko jest zameldowane. 

 

Kiedy należy złożyć wniosek o obniżenie opłaty? 
O obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców można wnioskować po przyznaniu 
miejsca w przedszkolu. Można ubiegać się o udział w obu wyżej wymienionych 
programach. 
 
Termin składania wniosku upływa 1 czerwca. 
Wnioski należy składać przy użyciu elektronicznego formularza na stronie 
internetowej gminy. Formularz stosuje się zarówno w przypadku publicznych, jak i 
niepublicznych przedszkoli. Personel przedszkola, w którym przyznano dziecku 
miejsce, może pomóc w złożeniu wniosku. Główną zasadą jest, że wniosek składa 
się każdorazowo przed rozpoczęciem roku przedszkolnego.  

 

 



Kryteria 

Aby otrzymać zniżkę ze względu na niski dochód należy:  

 Wysłać wniosek o obniżoną opłatę wnoszoną przez rodziców i darmowy czas 
podstawowy. W tym celu użyj elektronicznego formularza. Formularz stosuje się 
zarówno w przypadku publicznych, jak i niepublicznych przedszkoli. Wniosek o 
zniżkę rozpatrywany jest przez gminę, w której dziecko jest zameldowane.  
  

 Należy załączyć kopię ostatniego zeznania podatkowego lub dodatkową 
dokumentację dotyczącą dochodu. Złożenie dodatkowej dokumentacji może 
mieć znaczenie, jeśli dochody gospodarstwa domowego zmieniły się w sposób 
istotny i trwały. Istotna i trwała zmiana w dochodach oznacza znaczną utratę 
dochodów z powodu długotrwałego bezrobocia, zmiany w strukturze 
gospodarstwa domowego itp. W takich przypadkach wnioskujący może załączyć 
dodatkową dokumentację dotyczącą dochodu. 

Cała dokumentacja dotycząca dochodu musi być dostarczona przed rozpoczęciem 
rozpatrywania wniosku. 

*Progi wyznaczone przez państwo mogą zostać zmienione w propozycji budżetu 
państwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat obniżenia opłaty wnoszonej przez 
rodziców lub czasu podstawowego, odwiedź stronę internetową gminy. 

Termin składania wniosku upływa 1 czerwca. Wnioski można wysyłać przez cały 
czas od początku roku. 

Wnioskuj o obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców 

Wszystkie zapisane i przesłane formularze znajdziesz w zakładce Moja Strona (Min Side) 

Zniżka dla rodzeństwa 

Jeśli posyłasz do przedszkola więcej dzieci (rodzeństwo), które mieszkają pod tym 
samym adresem (termin rodzeństwo definiują przepisy, patrz przepis o opłacie 
wnoszonej przez rodziców), zapłacisz: 

 70% opłaty za drugie dziecko 

 50% opłaty za trzecie i każde następne dziecko. 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=www.fredrikstad.kommune.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D_f2b42aed-d9ea-44fd-9461-de82a10b3f37%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fredrikstad.kommune.no%252Fminid%252Fconsumer.ashx%26spEntityID%3Dwww.fredrikstad.kommune.no%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
https://www.fredrikstad.kommune.no/min-side
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=minsidekomtek.fredrikstad.kommune.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D_f7bf09e9-d575-41ff-a57d-8cc84a1113e6%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fminsidekomtek.fredrikstad.kommune.no%252Fminid%252Fconsumer.ashx%26spEntityID%3Dminsidekomtek.fredrikstad.kommune.no%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact

