wiadomości

Jak uzyskać 300 zł na ucznia
Data publikacji: 27.06.2018 11:00

Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć online wniosek o 300 zł wsparcia w ramach
rządowego programu „Dobry Start”. To świadczenie wypłacane na każdego ucznia raz w
roku.
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Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku dziecku lub osobie uczącej się, rozpoczynającej rok szkolny:
z niepełnosprawnością – do 24. roku życia.
pełnosprawnemu – do 20. roku życia.
Kiedy wnioskować?
Wnioski online można złożyć już od 1 lipca br. przez:
stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl,
bankowość elektroniczną banków: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA,
Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA,
Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGBBank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, niebawem także w Banku BGŻ BNP Paribas.
Wnioski drogą tradycyjną, papierową można będzie złożyć od 1 sierpnia br.
Uwaga: Wnioski można składać tylko i wyłącznie do 30 listopada 2018 r. Składane po tym terminie nie będą

rozpatrywane.
Warto wiedzieć, że od 1 lipca br. możemy złożyć wnioski online także o inne świadczenia:
specjalny zasiłek opiekuńczy
świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+”)
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Wsparcie w ramach programu „Dobry Start” może otrzymać dziecko lub osoba ucząca się w:
szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum
szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
Świadczenie nie przysługuje:
przedszkolakowi
uczniowi zerówki w przedszkolu lub szkole
uczniom szkół policealnych
uczącym się w szkole dla dorosłych
studentom
jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje
te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
Wniosek może złożyć:
mama, tata lub opiekun dziecka
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (tzw. domu dziecka) – w przypadku dzieci, które przebywają w
pieczy zastępczej.
Wnioski o świadczenie dobry start można składać w tych samych urzędach, które wypłacają nam świadczenie 500+:
urząd miasta lub gminy,
ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – powiatowe centrum
pomocy rodzinie
w innej jednostce, którą ma prawo wyznaczyć do tego samorząd
Zasada podstawowa jest taka, że im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie. Złożenie
wniosku w lipcu lub sierpniu daje nam gwarancję – jak informuje MPRiPS, że otrzymamy wypłatę świadczenia przed
30 września br. Wnioski złożone od września do listopada mogą być rozpatrywane maksymalnie przez 2 miesiące.
Warto wiedzieć!
Świadczenie dobry start jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji
nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia: z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego programu Rodzina 500+, świadczeń rodzinnych
uproszczona procedura: bez wydawania i doręczania decyzji administracyjnej (wyjątek: odmowa przyznania
świadczenia oraz ustalenie nienależnie pobranego świadczenia)
możesz otrzymać informację o przyznaniu świadczenia na email podany we wniosku
możesz także osobiście odebrać tę informację
nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia
świadczenie trafi do 4,6 mln uczniów.

AK, mat. pras.

