
Nazwa organu wtasciwego prowadzqcego post^powanie

w sprawie swiadczenia dobry start1)

Adres D

DST

•* 1) Przez organ wtasciwy rozumie sie. w6jta, burmistrza lub prezydenta

; miasta wtasciwego ze wzgle.du na miejsce zamieszkania osoby sktadaja.cej wniosek.

WNIOSEK

O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA DOBRY START

CZ^SC I

1. Dane osoby sktadajqcej wniosek o gwiadczenie dobry start, zwanej dalej ,,wnioskodawca/'

Nazwisko

Numer PESEL

I I I

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc1'
Data urodzenia

I i I I I

d ci m m

Obywatelstwo Stan cywilny2)

Adres miejsca zamieszkania

Miejscowosc Kod pocztowy

Ulica Numer domu Numer mieszkania

Adres do korespondencji Zaznacz jezeii adres do korespondencji jest inny niz miejsce zamieszkania

Miejscowosc Kod pocztowy

Ulica Numer domu Numer mieszkania

Dane kontaktowe

r"~

Numer telefonu 3)

: Adres poczty elektronicznej - e-mail 3)

1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zam^zna, zonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sa.du), wdowa, wdowiec.

3' Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowia.zkowe ale utatwi kontakt w sprawie wniosku.
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2. SMadam wniosek o swiadczenie dobry start na nastepuja.ce dzieci: dziecko -1

Imie Nazwisko

Numer PESEL I Seria i numer dokumentu j Data urodzenia
potwierdzaja,cego tozsamosc*'

Obywatelstwo

[n Czy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci

lub orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego albo potrzebie zajec

rewalidacyjno-wychowawczych? *>

*)Dotyczy dziecka w wieku od 20. do ukonczenia 24. roku zycia, a takze w przypadku ukohczenia 24. roku zycia

po rozpocz^ciu roku szkolnego w szkole w danym roku kalendarzowym.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

LU ucz§szcza/b§dzie ucz^szczato do szkoty*'

□ nie ucz§szcza/nie b<?dzie uczijszczato do szkoty*'

*) Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepujqcych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyja.tkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowigzek szkolny lub nauki,

a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek

wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

UWAGA: oswiadczenie dotyczy tylko dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Oswiadczenie jest wymagane, poniewaz swiadczenie dobry start nie przysluguje na dziecko

uczeszczaja.ce do przedszkola, w tym realizuja.ce roczne przygotowanie przedszkolne (,,tzw. zerowka")

w szkole podstawowej, a takze w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

Q nie ucz^szcza/nie b^dzie ucz^szczato do przedszkola ani tzw. ,,zerowki"

Lj ucz§szcza/b§dzie ucz^szczato do przedszkola albo tzw. ,,zerowki"

rodzaj szkoty, do ktdrej ucz%szcza/b?dzie ucz?szczato dziecko -1

wpisz rodzaj szkoty (np. szkota podstawowa, gimnazjum, liceum itp.)

dane adresowe szkoty, do ktorej uczeszcza/bedzie uczfszczato dziecko -1

Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepujaxych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyja.tkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowia.zek szkolny

lub nauki, a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny osrodek wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Gmina/Dzielnica

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowosc

Numer domu Numer lokalu

Zagraniczny kod pocztowy •>

*' Wypetnij w przypadku, gdy adres jest inny niz polski.

Nazwa panstwa '

\
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c.d. 2. Skiadam wniosek o swiadczenie dobry start na nastepujace dzieci: dziecko -2

Imie Nazwisko

Numer PESEL

1 I I

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc*)
Data urodzenia

I HI '"I -I ■

Obywatelstwo

QJ Czy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci

lub orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjnego albo potrzebie zajec

rewalidacyjno-wychowawczych? *>

*) Dotyczy dziecka w wieku od 20. do ukohczenia 24. roku zycia, a takze w przypadku ukoriczenia 24. roku zycia
po rozpoczeciu roku szkolnego w szkole w danym roku kalendarzowym.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

Q ucz§szcza/b§dzie ucz^szczato do szkoty*'

CH nie ucz^szcza/nie bfdzie ucz^szczato do szkoty*)

*) Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepujqcych szkotach: szkota podstawowa,
dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyja.tkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowiqzek szkolny lub nauki,

a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek

wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

UWAGA: oswiadczenie dotyczy tylko dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Oswiadczenie jest wymagane, poniewaz swiadczenie dobry start nie przystuguje na dziecko

uczeszczajqce do przedszkola, w tym realizujqce roczne przygotowanie przedszkolne (,,tzw. zerowka")

w szkole podstawowej, a takze w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

Q nie ucz^szcza/nie b^dzie ucz^szczato do przedszkola ani tzw. ,,zerowki"

Q ucz^szcza/b^dzie ucz^szczato do przedszkola albo tzw. ,,zerowki"

rodzaj szkoty, do ktorej ucz^szcza/bedzie uczeszczato dziecko -2

wpisz rodzaj szkoty (np. szkota podstawowa, gimnazjum, liceum itp.

dane adresowe szkoty, do ktdrej uczeszcza/b^dzie ucz^szczato dziecko -2

Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepujqcych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyja.tkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowia.zek szkolny

lub nauki, a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny osrodek wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Gmina/Dzielnica

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowosc

Numer domu Numer lokalu

Zagraniczny kod pocztowy *'

*'Wypetnij w przypadku, gdy adres jest inny niz polski.

Nazwa panstwa *'
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2. Skiadam wniosek o swiadczenie dobry start na nastepuja.ce dzieci: dziecko -3

Nazwisko

Numer PESEL Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc*'
Data urodzenia

I ■■ I - I -"I I

Obywatelstwo

[1 Czy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci

lub orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego albo potrzebie zajec

rewalidacyjno-wychowawczych? *)

*)Dotyczy dziecka w wieku od 20. do ukonczenia 24. roku zycia, a takze w przypadku ukonczenia 24. roku zycia

po rozpoczeciu roku szkolnego w szkole w danym roku kalendarzowym.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

Q ucz§szcza/b§dzie ucz^szczato do szkoty *'

CD nie uczfszcza/nie be.dzie ucz^szczato do szkoty*'

*) Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepujgcych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyja.tkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowiqzek szkolny lub nauki,

a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek

wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

UWAGA: oswiadczenie dotyczy tylko dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Oswiadczenie jest wymagane, poniewaz swiadczenie dobry start nie przystuguje na dziecko

uczeszczaja.ee do przedszkola, w tym realizuja.ee roczne przygotowanie przedszkolne (,,tzw. zerowka")

w szkole podstawowej, a takze w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

F] nie ucz^szcza/nie b^dzie ucz^szczato do przedszkola ani tzw. ,,zerowki"

[J ucz§szcza/be.dzie ucz^szczato do przedszkola albo tzw. ,,zerowki"

rodzaj szkoty, do ktorej uczeszcza/b?dzie ucz^szczato dziecko -3

wpisz rodzaj szkoty (np. szkota podstawowa, gimnazjum, liceum itp.)

dane adresowe szkoly, do ktorej uczeszcza/bedzie uczeszczato dziecko -3

Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepuj^cych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyjgtkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowigzek szkolny

lub nauki, a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny osrodek wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Gmina/Dzielnica

]_I-L I
Kod pocztowy Miejscowosc

Ulica Numer domu Numer lokalu

Zagraniczny kod pocztowy *'

*'Wypetnij w przypadku, gdy adres jest inny niz polski.

Nazwa pahstwa'
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c.d. 2. Sktadam wniosek o swiadczenie dobry start na nast9puja.ce dzieci: dziecko -4

Imie Nazwisko

Numer PESEL

! 1 1

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc*)
Data urodzenia

U

Obywatelstwo

[J Czy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci

lub orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego albo potrzebie zajec

rewalidacyjno-wychowawczych? *)

*)Dotyczy dziecka w wieku od 20. do ukonczenia 24. roku zycia, a takze w przypadku ukoriczenia 24. roku zycia
po rozpoczeciu roku szkolnego w szkole w danym roku kalendarzowym.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym

CH ucz§szcza/b§dzie ucz^szczato do szkoly*'

1 I nie ucz§szcza/nie b^dzie uczeszczato do szkoty*'

*' Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczgcia roku szkolnego w nastepujqcych szkotach: szkota podstawowa,
dotychczasowe gimnazjum, szko+a ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyjqtkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowiqzek szkolny lub nauki,

a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek

wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

UWAGA: oswiadczenie dotyczy tylko dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Oswiadczenie jest wymagane, poniewaz swiadczenie dobry start nie przysluguje na dziecko

uczeszczaja,ce do przedszkola, w tym realizuja.ce roczne przygotowanie przedszkolne (,,tzw. zerowka")

w szkole podstawowej, a takze w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

Q nie ucz^szcza/nie b^dzie ucz^szczato do przedszkola ani tzw. ,,zerowki"

Q ucz^szcza/b^dzie ucz^szczato do przedszkola albo tzw. ,,zerowki"

rodzaj szkoty, do ktorej uczeszcza/bedzie uczeszczato dziecko -4

wpisz rodzaj szkoty (np. szkota podstawowa, gimnazjum, liceum itp.

dane adresowe szkoly, do ktorej uczeszcza/bedzie uczeszczato dziecko -4

Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpocz^cia roku szkolnego w nastepujqcych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyjqtkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowia/ek szkolny

lub nauki, a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny osrodek wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Gmina/Dzielnica

Miejscowosc

Numer domu Numer lokalu

Zagraniczny kod pocztowy *)

*'Wypetnij w przypadku, gdy adres jest inny niz polski.

Nazwa panstwa *)
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2. Sktadam wniosek o swiadczenie dobry start na nastepuja.ce dzieci: dziecko -5

Nazwisko

Numer PESEL I Seria i numer dokumentu
I potwierdzaj^cego tozsamosc*

_J_J

Data urodzenia Obywatelstwo

[n Czy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci

lub orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego albo potrzebie zajec

rewalidacyjno-wychowawczych? *'

*)Dotyczy dziecka w wieku od 20. do ukohczenia 24. roku zycia, a takze w przypadku ukohczenia 24. roku zycia

po rozpoczeciu roku szkolnego w szkole w danym roku kalendarzowym.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

Q ucz^szcza/b^dzie ucz^szczato do szkoty*'

LH nie ucz^szcza/nie b^dzie ucz^szczato do szkoty*'

*' Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepuja,cych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyja_tkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowiqzek szkolny lub nauki,

a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek

wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

UWAGA: oswiadczenie dotyczy tylko dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Oswiadczenie jest wymagane, poniewaz swiadczenie dobry start nie przystuguje na dziecko

uczeszczajc|ce do przedszkola, w tym realizujace roczne przygotowanie przedszkolne (,,tzw. zerowka")

w szkole podstawowej, a takze w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Oswiadczam, ze dziecko w roku szkolnym /

Q nie ucz^szcza/nie b^dzie ucz^szczalo do przedszkola ani tzw. ,,zerowki"

Q ucz^szcza/b^dzie ucz^szczato do przedszkola albo tzw. ,,zerowki"

rodzaj szkoty, do ktdrej uczfszcza/b^dzie ucz^szczato dziecko -5

wpisz rodzaj szkoty (np. szkota podstawowa, gimnazjum, liceum itp.)

dane adresowe szkoty, do ktorej ucze.szcza/be.dzie ucz^szczato dziecko -5

Swiadczenie przystuguje z tytutu rozpoczecia roku szkolnego w nastepuja,cych szkotach: szkota podstawowa,

dotychczasowe gimnazjum, szkota ponadpodstawowa, dotychczasowa szkota ponadgimnazjalna, z wyja.tkiem

szkoty policealnej i szkoty dla dorostych, szkota artystyczna, w ktorej jest realizowany obowia.zek szkolny

lub nauki, a takze mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny osrodek wychowawczy, osrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Gmina/Dzielnica

Kod pocztowy Miejscowosc

Ulica Numer domu Numer lokalu

Zagraniczny kod pocztowy *> Nazwa paiistwa *'

*' Wypelnij w przypadku, gdy adres jest inny niz polski.
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CZE^SC II Pouczenia i oswiadczenia

1. POUCZENIE - przeczytaj tresc ponizszego pouczenia.

1. Na podstawie Rozporza.dzenia Rady Ministrow z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegotowych warunkow realizacji rza.dowego programu

,,Dobry start" zwanego dalej ,,rozporza.dzeniem", swiadczenie dobry start przystuguje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom

prawnym, rodzinom zast?pczym, osobom prowadza.cym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placowek opiekuriczo-wychowawczych,

dyrektorom regionalnych placowek opiekuriczo-terapeutycznych* - raz w roku na dziecko oraz osobom ucza.cym si?** - raz w roku.

2. Swiadczenie dobry start przystuguje wyzej wymienionym osobom w zwia^zku z rozpocz?ciem roku szkolnego, w wysokosci 300 zt.

3. Swiadczenie dobry start przystuguje do ukoiiczenia:

1) przez dziecko lub osob? ucza.ca. si? 20. roku zycia;

2) przez dziecko lub osob? ucza.ca. si? 24. roku zycia w przypadku dzieci lub osob ucza.cych si? legitymuja_cych si? orzeczeniem

o niepetnosprawnosci.

Swiadczenie dobry start przystuguje takze w przypadku:

1) ukoiiczenia 20. roku zycia przez dziecko lub osob? ucza.ca. si? przed rozpocz?ciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym

dziecko lub osoba uczgca si? koiiczy 20. rok zycia;

2) ukoriczenia 24. roku zycia przez dziecko lub osob? ucza_ca. si? przed rozpocz?ciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym dziecko

lub osoba ucza.ca si? koticzy 24. rok zycia - w przypadku dzieci lub osob ucza.cych si? legitymuja.cych si? orzeczeniem o niepetnosprawnosci.

W przypadku dziecka biora.cego udziat w zaj?ciach rewalidacyjno-wychowawczych, swiadczenie dobry start przystuguje nie wczesniej niz od roku

kalendarzowego, w ktorym dziecko koiiczy 7. rok zycia.

4. Swiadczenie dobry start przystuguje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,

b) jezeli wynika to z wia.za.cych Rzeczpospolita. Polska. dwustronnych umow mi?dzynarodowych o zabezpieczeniu spotecznym,

c) przebywaja.cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwia.zku z okolicznosciami,

o ktorych mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadaja_cym kart? pobytu z adnotacja. ,,dost?p do rynku pracy", jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, z wyta_czeniem obywateli pahstw trzecich, ktorzy uzyskali zezwolenie na prac? na terytorium paiistwa cztonkowskiego na okres

nieprzekraczaja.cy szesciu miesi?cy, obywateli paiistw trzecich przyj?tych w celu podj?cia studiow lub pracy sezonowej oraz obywateli paiistw

trzecich, ktorzy maja. prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywaja.cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

- zezwolenia na pobyt czasowy, o ktorym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

- dokumentu pobytowego, o ktorym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporza.dzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiajapego

jednolity wzor dokumentow pobytowych dla obywateli paiistw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z pozn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie

wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z pozn. zm.), z adnotacja. JCT", wydanego przez inne paiistwo cztonkowskie Unii Europejskiej, i gdy

celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub

pracownika odbywaja.cego staz w ramach przeniesienia wewnajrz przedsi?biorstwa, o ktorym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia

2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczajgcy 90 dni wokresie180 dni

- jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyta.czeniem cudzoziemcow, ktorym zezwolono na pobyt i prac?

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczaja_cy dziewi?ciu miesi?cy, chyba ze przepisy o koordynacji systemow

zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowia. inaczej.

5. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sa.du, jest pod opieka. naprzemienna. obydwojga rodzicow rozwiedzionych, zyja.cych

w separacji lub zyja.cych w rozta_czeniu sprawowana. w porownywalnych i powtarzaja_cych si? okresach, kwot? swiadczenia dobry start ustala

si? kazdemu z rodzicow w wysokosci potowy kwoty przystuguja_cego swiadczenia dobry start.

6. Swiadczenie dobry start nie przystuguje:

1) jezeli dziecko lub osoba ucza.ca si? zostaty umieszczone w domu pomocy spotecznej, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie

sledczym, zakfadzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatnie petne utrzymanie;

2) na dziecko z tytutu rozpocz?cia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Niepoinformowanie gminnego organu wtasciwego prowadza_cego post?powanie w sprawie swiadczenia dobry start o zmianach, o ktorych mowa

powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczeii, a w konsekwencji koniecznoscia. ich zwrotu wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie.

Osoba, ktora pobrata nienaleznie swiadczenie dobry start, jest obowia.zana do jego zwrotu.

1. Za nienaleznie pobrane swiadczenie dobry start uwaza si?:

1) swiadczenie dobry start wyptacone na podstawie fatszywych oswiadczeii lub dokumentow albo w innych przypadkach swiadomego

wprowadzenia w bta_d przez osob? pobieraja.ca. to swiadczenie;

2) swiadczenie dobry start wyptacone mimo braku prawa do tego swiadczenia;

3) swiadczenie dobry start wyptacone osobie innej niz osoba uprawniona do tego swiadczenia, z przyczyn niezaleznych od organu, ktory przyznat

to swiadczenie.

2. Od kwot nienaleznie pobranego swiadczenia dobry start naliczane sa_ odsetki ustawowe za opoznienie.

2. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie stuza_ce ustaleniu uprawnieii do swiadczenia dobry start:

Oswiadczam, ze:

- powyzsze dane sa. prawdziwe,

- zapoznatam/zapoznatem si? z warunkami uprawniaja_cymi do swiadczenia dobry start,

- dziecko/osoba ucza.ca si?, ktorej wniosek dotyczy, nie przebywa w domu pomocy spotecznej, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym,

areszcie sledczym, zaktadzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatnie petne utrzymanie,

- na dziecko/osob? ucza.ca. si? ktorego wniosek dotyczy, nie zostat ztozony wniosek w innej instytucji.

Zgodnie z § 3 rozporza_dzenia ilekroc jest mowa o:

1) dziecku - oznacza to ucza.ce si? w szkole: dziecko wtasne, dziecko znajduja.ce si? pod opieka. opiekuna faktycznego, dziecko znajduja.ce

si? pod opieka. prawna., lub dziecko, ktore zostato umieszczone w pieczy zast?pczej oraz osob?, o ktorej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, zwanej dalej ,,ustawa.";

2) opiekunie faktycznym - oznacza to osob? faktycznie opiekuja.ca. si? dzieckiem, jezeli wystapita z wnioskiem do sa.du opiekuiiczego o jego

przysposobienie;

3) osobie ucza.cej si? - oznacza to osob? petnoletnia. ucza.ca. si?, niepozostaja.ca_ na utrzymaniu rodzicow w zwia.zku z ich smiercia. lub w zwia.zku

z ustalonym wyrokiem sa.dowym lub ugoda. sa.dowa. prawa do alimentow z ich strony oraz osob? usamodzielniana., o ktorej mowa w ustawie;
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4) niepefnosprawnosci - oznacza to:

a) potrzebe. ksztatcenia specjalnego, o ktorym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe albo potrzebe. ksztatcenia
specjalnego, o ktorym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzaja.ce ustawe. Prawo oswiatowe,

b) potrzeb? zaj^c rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o ktorych mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe lub potrzeb? zaj?c rewalidacyjno-wychowawczych, o ktorych mowa

w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaja.ce ustaw? Prawo oswiatowe,

c) umiarkowany stopieii niepetnosprawnosci, przez ktory rozumie si§:

- niepetnosprawnosc w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepetnosprawnych;

- catkowita. niezdolnosc do pracy orzeczona. na podstawie przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spotecznych,

- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidow,

d) znaczny stopnieti niepetnosprawnosci, przez ktory rozumie sie.:

- niepetnosprawnosc w stopniu znacznym w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych,

- catkowita. niezdolnosc do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczona. na podstawie przepis6w o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen

Spotecznych,

- stata. albo dtugotrwala. niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwata. lub okresowa. catkowitg.
niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczonei. na podstawie przepisow o ubezpieczeniu spotecznym

rolnikow w celu uzyskania swiadczeii okreslonych w tych przepisach,

- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidow,

- niezdolnosc do samodzielnej egzystencji orzeczona. na podstawie przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych

lub przepisow o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow;

5) szkole - oznacza to szkot§ podstawowa., dotychczasowe gimnazjum, szkole^ ponadpodstawowa. i dotychczasowa. szkot§ ponadgimnazjalna.,
z wyja_tkiem szkoty policealnej i szkofy dla dorostych, szkote. artystyczna., w ktorej jest realizowany obowiazek szkolny lub nauki, a takze
mtodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy, osrodek

rewalidacyjno-wychowawczy;

* UWAGA: Rodziny zastepcze, osoby prowadzg.ee rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placowek opiekuriczo-wychowawczych, dyrektorzy

regionalnych placowek opiekuhczo-terapeutycznych, osoby uczg.ce sie beda.ce osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, wniosek skladaja bezposrednio u starosty wtasciwego ze wzgledu na zamieszkanie

osoby ubiegajqcej si? o swiadczenie dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastepczej, miejsce zamieszkania osoby

uczqcej sie bedgcej osoba. usamodzielniana. w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej ubiegajgcej si?
o swiadczenie dobry start, siedziby placowki opiekuhczo-wychowawczej lub regionalnej placowki opiekuriczo-terapeutycznej

w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastepczej.

** UWAGA: Osoby ucza.ce sie nie beda.ce osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastepczej, opiekunowie faktyczni i opiekunowie prawni sktadaja. wniosek bezposrednio w organie wtasciwym, ktorym jest wojt,

burmistrz lub prezydent miasta, wtasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajacej sie o swiadczenie dobry start.

Przyznanie swiadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania swiadczenia dobry start oraz rozstrzygni^cie w sprawie

nienaleznie pobranego swiadczenia dobry start wymagaja. wydania decyzji.

Organ wtasciwy przesyta wnioskodawcy informacje o przyznaniu swiadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej
- o ile wnioskodawca wskazal adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazat adresu poczty
elektronicznej organ wtasciwy odbieraja.c wniosek od wnioskodawcy informuje go o mozliwosci odebrania od tego organu informacji

o przyznaniu swiadczenia dobry start.

Oswiadczam, iz zostatem/ -tarn poinformowany/ -a o mozliwosci odebrania informacji o przyznaniu Swiadczenia dobry start

w siedzibie organu realizujqcego wyptate swiadczenia.

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci kamej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(miejscowosc) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy)

Do wniosku do+qczam nastepuja.ce dokumenty:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE FORMY WYPtACANIA SWIADCZENIA DOBRY START

Nalezy zaznaczyc tylko iedna forme przekazywania swiadczenia !!!

lmi§ i nazwisko

Adres

G Prosze^ o przekazywanie przyznanego swiadczenia dobry start na rachunek bankowy:

(nazwa banku, oddziat) (numer rachunku - 26 cyfr)

Oswiadczam, ze jestem w+ascicielem / wspotwtascicielem / osoba, upowazniona.*' do w/w konta bankowego

Lj Odbior$ w punkcie kasowym / placowce banku:

(nazwa i adres punktu kasowego / placowki banku)

niepotrzebne skreslic

(data podpis wnioskodawcy)


