W dniu 01 czerwca 2018 r. weszło
w życie
Rozporządzenie
Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków
realizacji
rządowego
programu
"Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061)
Świadczenie DOBRY START przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom
prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom
placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych – raz w roku na dziecko.
Świadczenie dobry start nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
UWAGA!
Świadczenie dobry start przysługuje tylko na dzieci uczące się w szkole, zatem
NIE PRZYSŁUGUJE dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne
(klasa „0”), ani dla studentów.
Przez SZKOŁĘ należy rozumieć: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę
ponadpodstawową i dotychczasową szkołę 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.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
do ukończenia:
1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy
20. rok życia;
2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy
24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności.
W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym
dziecko kończy 7. rok życia.
WNIOSKI w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie
przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia, toczyło się
postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
DRUKI WNIOSKÓW będą dostępne do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojniczu od drugiej połowy lipca 2018 r.

