REGULAMIN PROGRAMU „KARTA DUŻEJ RODZINY”
REALIZOWANY PRZEZ PRZEDSZKOLE KATOLICKIE „SERDUSZKO”
im. Św. Rodziny w Bielsku-Białej

1. Ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny” jest programem Ministerstwa Pracy i Polityki

2.

3.
4.

5.

Społecznej realizowanym przez „Związek Dużych Rodzin Trzy Plus”.
Program zniżek obejmuje Przedszkole Katolickie „Serduszko” im. Św. Rodziny
w Bielsku-Białej od dnia 1 października 2020 r. tj. od daty przystąpienia placówki
do Ogólnopolskiego Programu Karta Dużej Rodziny potwierdzonego certyfikatem.
Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przedszkolnym programie zniżek są dzieci
uczęszczające do przedszkola posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę
dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta
przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium
przyznania Karty. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Przedszkole Katolickie „Serduszko” im. Św. Rodziny w Bielsku-Białej prowadzone przez
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, gwarantuje posiadaczom ważnej KDR
uczęszczającym do placówki w danym okresie rozliczeniowym ulgę w płatności
czesnego podstawowego (bez posiłków i zajęć dodatkowych) według następujących
warunków:

1) 10 % zniżki dla jednego dziecka w danym roku przedszkolnym
uczęszczającego do placówki.
2) 50 % zniżki na czesne na drugie i kolejne dziecko uczęszczające w tym samym
okresie rozliczeniowym do placówki (łączy się z p. 1).
3) 30 % zniżki na czesne dla dziecka, którego rodzeństwo uczęszczało
w przeszłości do placówki przez okres przynajmniej sześciu miesięcy.
4) 30 % zniżki na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do placówki wraz
z pierwszym dzieckiem objętym zniżką 30 % (łączy się z p. 3).
6. Wyszczególnione w punkcie 5 zniżki nie łączą się z innymi.
7. Harmonogram zniżek realizowanych w Przedszkolu Katolickim „Serduszko” został
zatwierdzony przez organ wydający certyfikat i umieszczony w bazie partnerów
programu (https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr).
8. Rodzic lub prawny opiekun występujący o zniżkę na podstawie programu
partnerskiego zobowiązany jest do spełniania łącznie poniższych warunków:
1) wypełnienie i złożenie u dyrektora placówki oświadczenia o posiadaniu
przez dziecko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny;
2) wypełnienie i złożenie do organu prowadzącego tj. Katolickiego Stowarzyszenia
Oświatowego wniosku o udzielenie ulgi według spełnianych kryteriów (wniosek
składany jest za pośrednictwem dyrektora placówki).
3) zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz akceptację jego warunków
poświadczoną na wniosku do organu prowadzącego.

