Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

„Dobry start” – składanie wniosków od 1 lipca
300 plus, znane również jako rządowa wyprawka, to potoczna nazwa nowej formy wsparcia dla rodzin, które mają
dzieci w wieku szkolnym. Świadczenie 300 plus przysługuje na każde uczące się dziecko, bez względu na to, jakie
dochody posiada rodzina.

Pieniądze na wyprawkę dostaną rodzice wszystkich uczniów – począwszy od pierwszoklasistów na dwudziestolatkach
kończąc (górną granicą wieku, do którego wypłaca się rządową wyprawkę, jest ukończenie przez dziecko 20 lat).
Natomiast dzieci niepełnosprawne mogą liczyć na finansowe wsparcie państwa aż do ukończenia przez nie 24.
roku życia (i nie jest ważne czy uczą się w trybie dzienny czy zaocznym).
Program nie obejmuje dzieci rozpoczynających naukę w zerówce – na rządową wyprawkę zatem nie mogą liczyć ani
rodzice pięcio-, ani sześciolatków, które od września idą do klasy zerowej w szkole podstawowej lub w
przedszkolu. Jeśli jednak sześcioletnie dziecko rozpoczyna naukę w pierwszej klasie – jest uprawnione do otrzymania
świadczenia.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 drogą tradycyjną będzie
można składać od 1 sierpnia 2019 roku:
- dokumenty przyjmą te same instytucje, które obsługują program Rodzina 500 plus,
zaś elektronicznie od 1 lipca 2019 roku:
- przez stronę empatia.mrpips.gov.pl - najpierw założyć tam konto korzystając z profilu zaufanego lub certyfikatu
kwalifikowanego. Po założeniu konta i zalogowaniu się, należy na stronie głównej wybrać wniosek „Dobry start”.
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej – możliwość składaniu wniosku oferują m.in. banki – Alior,
Millennium, Pekao SA, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole, Getin Noble Bank, ING Bank
Śląski, mBank, Nest Bank, PKO BP (oraz Inteligo), SGB-Bank.
Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo na podany we wniosku e-mail. Nie. Pieniądze zostaną
wpłacone na konto, które zostanie podane we wniosku (może to być również konto dziecka). Jeśli kompletny
wniosek będzie złożony w lipcu lub sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca
września (a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego). W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie
świadczenie będzie wypłacane w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
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- za pośrednictwem bankowości elektronicznej – możliwość składaniu wniosku oferują m.in. banki – Alior,
Millennium, Pekao SA, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole, Getin Noble Bank, ING Bank
Śląski, mBank, Nest Bank, PKO BP (oraz Inteligo), SGB-Bank.
Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo na podany we wniosku e-mail. Nie. Pieniądze zostaną
wpłacone na konto, które zostanie podane we wniosku (może to być również konto dziecka). Jeśli kompletny
wniosek będzie złożony w lipcu lub sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca
września (a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego). W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie
świadczenie będzie wypłacane w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
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