
Szanowny Pan/Pani Dyrektor szkoły 

W związku z trwającą kampanią rządowego programu „Dobry start”  wprowadzającym jednorazowe wsparcie 

w wysokości 300 zł  dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny , w trosce o dobre przygotowanie 

uczniów do nowego roku szkolnego 2018/2019 zwracam się do Państwa z prośbą o  upowszechnianie wśród 

rodziców/prawnych opiekunów  informacji dotyczącej możliwości składania wniosków.

Dane o liczbie złożonych wniosków w województwie świętokrzyskim na dzień 12 lipca 2018 r. przedstawiają 
się następująco:

 Gminy  miejskie -  50,0 %
 Gminy miejsko - wiejskie 27,1 %
 Gminy wiejskie - 22,9%

Źródło:  https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/mapa

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun 
dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej.

Wniosek można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez Internet. 

Od 1 lipca istnieje możliwość składania E-wniosku o świadczenie za pomocą 
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane również w formie tradycyjnej w gminie, w której 
mieszkamy. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie 
później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do 
rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 
30 listopada.

Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu materiałów informacyjnych pobranych w 
Kuratorium Oświaty w Kielcach w czerwcu 2018 r. , a nie udało Wam się ich 
rozpowszechnić wśród rodziców proszę o ich zwrot.  

W zasobach Kuratorium Oświaty w Kielcach pozostały do pobrania materiały informacyjne  dla rodziców 
dotyczące w/w programu w  ilości 36 sztuk.  Można je pobrać w godzinach od 7;30 – 15; 30 .

                                                                                                    Z poważaniem

 Świętokrzyski Wicekurator 

                                                                                                             Tomasz Pleban
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