
 

 

DOBRY START- DLA UCZNIA 

300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. 

 Rodziny otrzymaj raz w roku 300zł. na każde dziecko uczące się w szkole bez względu na dochody. Po 

raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w 2018r. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln. uczniów. 

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny( w szkole podstawowej, 

dotychczasowym gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, i dotychczasową szkole ponadgimnazjalną z 

wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną ,w której jest realizowany  

obowiązek szkolny lub nauki a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 

roku życia. 

Jak otrzymać świadczenie? 

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny 

lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej- rodzic 

zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej 

albo osoba ucząca się. 

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie w dziale świadczeń 

rodzinnych który realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+. Wnioski o 

ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane: 

elektronicznie / od dnia 01 lipca2018 / oraz w formie tradycyjnej ( papierowej) od dnia 01 sierpnia 

2018 do 30 listopada 2018. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie, świadczenie zostanie 

wypłacone nie później niż do 30 września 2018r.  Wnioski złożone w okresie od 1 września do 30 

listopada będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.  

W celu usprawnienia procedury przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i 

doręczenia decyzji administracyjnej będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania 

świadczenia a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. 

Świadczenie Dobry start jest zwolnione od podatku, nie podlega również wliczeniu do dochodu przy 

ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci 

uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. 

zerówce. Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz 

pod numerem tel. 774013732, 774643053 



 


