300 dla ucznia

Wniosek
online już
od 1 lipca

Kiedy
pomoc trafi
do rodziny

Gdzie
złożyć
wniosek
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Uwaga

Wyprawka przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci aż do ukończenia przez nie 20 lat, także w przypadku ukończenia 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w
szkole wyprawka przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
także w przypadku ukończenia 24 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wnioski o wyprawkę – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze
z programu „Rodzina 500+” – można składać już od 1 lipca przez internet
(ministerialny portal Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną) oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową)- do
30 listopada.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
Gdy wnioski zostaną złożone w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę
świadczenia.
Wnioski o nową wyprawkę szkolną będzie można składać w tych samych
instytucjach, co o 500+ czyli w urzędzie miasta lub gminy albo ośrodku
pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w danej gminie
do przyjmowania wniosków, właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica.
W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej będą powiatowe
centra pomocy rodzinie.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub
ojca dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu
o przysposobienie dziecka), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

300 zł nie przysługuje na dzieci przedszkolne oraz realizujące roczne
przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
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Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. To pomoc dla
4,6 miliona uczniów.

4,6 mln

osób objętych wsparciem

1,38 mld zł

300 dla ucznia

wsparcia dla uczniów

Złóż wniosek!
Od 1 lipca
online

Od 1 sierpnia
osobiście

• empatia.mrpips.gov.pl

• w urzędzie

• bankowość elektroniczna

• pocztą

www.gov.pl/rodzina/dobry-start
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