
Obniżona opłata za miejsce w przedszkolu 

Czy łączny dochód Państwa gospodarstwa domowego jest niższy niż 574.750,00 koron? Mogą 

Państwo ubiegać się o obniżoną opłatę za miejsce w przedszkolu. U dołu strony mogą Państwo 

przeczytać, co rozumiemy pod pojęciem gospodarstwa domowego. 

W Norwegii maksymalna opłata za miejsce w przedszkolu ustalana jest odgórnie. Ma to 

zapewnić, aby nikt nie płacił zbyt dużo. W Åfjord maksymalna opłata wynosi 3.135,00 koron 

miesięcznie. Jest to także maksymalna opłata obowiązująca w kraju. 

Gospodarstwo domowe zarabia mniej niż 574.750,00 koron rocznie? Mogą Państwo ubiegać się 

o jeszcze bardziej obniżoną opłatę za miejsce w przedszkolu. Górną granicę dochodu będącego 

podstawą przyznania obniżonej opłaty (574.750,00 koron) ustala się na podstawie maksymalnej 

opłaty (3.135,00 koron). 

Dwa programy prowadzące do obniżonej opłaty 

Istnieją dwa programy mogące zapewnić obniżoną opłatę za miejsce w przedszkolu. Wniosek 

składa się na takim samym formularzu. Gmina obliczy, jaki upust może zostać przyznany. 

Formularz można znaleźć na naszym portalu z formularzami, do którego link znajduje się poniżej. 

Formularz można znaleźć pod zakładką „Barn og skole” (Dzieci i szkoła). Aby zalogować się na 

formularzu, potrzebny jest identyfikator bankowy. 

Link do portalu z formularzami i do formularza wniosku 

Wnioski przyjmujemy przez cały rok. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Jeżeli przyznamy obniżoną opłatę, upust będzie obowiązywać od następnego miesiąca. Jeżeli 

chcieliby Państwo uzyskać upust na przyszły rok przedszkolny, musielibyśmy otrzymać 

wniosek do 10 czerwca. Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 sierpnia. 

Program 1: Obniżona opłata wnoszona przez rodziców 

Opłata nie może przekraczać sześciu procent całkowitego dochodu gospodarstwa domowego. 

W Åfjord górna granica dochodu wynosi 574.750,00 koron. Jeżeli dochód (dochody) nie 

przekraczają tej kwoty, rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty. 

Przykład: 

W zeszłym roku łączny dochód gospodarstwa domowego wynosił 510.000,00 koron Opłata 

wnoszona przez rodziców nie może przekraczać sześciu procent tej sumy: 510.000,00 x 6% = 

30.600,00 rocznie. Jest to maksymalna kwota do zapłaty w ciągu roku. Kwotę tę płaci się przez 

jedenaście miesięcy. Daje to opłatę miesięczną na poziomie 2.782,00 koron. Jest ona mniejsza 

niż pełna odpłatność. 

https://www.afjord.kommune.no/Selvbetjening/RettPaaSak/NySoknad.aspx?mid1=212


Jeżeli w rodzinie jest dwójka dzieci przedszkolnych, na drugie dziecko przysługuje upust 

w wysokości 30%. Kwotę tę oblicza się od kwoty obniżonej. W przedstawionym przykładzie, 

opłata za drugie dziecko będzie zatem wynosić 1.947,00 koron. Ta sama zasada dotyczy gdy ma 

się jedno dziecko w przedszkolu i drugie, które korzysta z zajęć pozalekcyjnych (SFO). 

Rodzice muszą składać oddzielny wniosek na każdy rok przedszkolny. 

Program 2: Darmowy zasadniczy czas opieki – dotyczy 2-, 3-, 4- i 5-latków 

Rodzinom o niskich dochodach przysługuje prawo do skorzystania z 20 darmowych godzin 

w przedszkolu tygodniowo. Dotyczy to dzieci w wieku powyżej 2 lat. Od 1 sierpnia 2020 roku 

górna granica dochodu, aby zakwalifikować się do tego programu, wynosi 566.100,00 koron. 

Gospodarstwo domowe nie może zarabiać łącznie więcej niż 566.100,00 koron. Oferta ta 

obowiązuje od początku roku przedszkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 

2 lata. Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 sierpnia. Przykładowo, jeżeli dziecko kończy 2 lata 

w styczniu, z oferty będzie można skorzystać od 1 sierpnia tego roku. Jeżeli dziecko kończy 2 

lata w grudniu, z oferty będzie można skorzystać od 1 sierpnia tego roku. 

Oferta darmowego zasadniczego czasu opieki dotyczy także dzieci z odroczonym rozpoczęciem 

nauki w szkole. 

Rodzice muszą składać oddzielny wniosek na każdy rok przedszkolny.  

 

Jeżeli dochód ulegnie zmianie 

W niektórych gospodarstwach domowych w ciągu roku dochody mogą zmieniać się znacznie 

i trwale. Wówczas rodzice mają możliwość złożenia ponownego wniosku o zmianę wydanej 

decyzji. Na przykład, gdy poprzednio ich wniosek został odrzucony. Lub gdy potrzebują 

dodatkowego upustu. Lub gdy zaczną więcej zarabiać. W każdym razie należy zgłosić to gminie. 

Rodzice muszą również zgłosić, gdy zmieni się ich stan cywilny. Na przykład, gdy wezmą ślub 

lub rozwiodą się. 

Co to jest gospodarstwo domowe? 

Gospodarstwo domowe stanowią samotni opiekunowie, małżonkowie, zarejestrowani partnerzy 

oraz osoby żyjące w konkubinacie. Za osoby żyjące w konkubinacie uważa się dwie osoby 

niepozostające w związku małżeńskim, które mieszkają wspólnie. Muszą mieszkać ze sobą 

przynajmniej przez 12 z ostatnich 18 miesięcy lub muszą mieć wspólne dzieci. 

Dochody należy udokumentować zeznaniem podatkowym za rok poprzedni. Niektóre osoby nie 

dysponują zeznaniem podatkowym, na przykład jeżeli mieszkają w Norwegii od niedawna. 

Wówczas w gminie należy przedłożyć inne dokumenty. Może to być odcinek wypłaty lub 

podobny dokument. 
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