Drogi Rodzicu!
I. Decyzja o wyjeździe zarobkowym nie jest łatwa, ale jeżeli
niemożliwym jest wyjazd wraz z dzieckiem, należy zrobić wszystko, by
zapewnić mu właściwą opiekę i dopełnić wszelkich formalności, które
pozwolą zapobiec ewentualnym przykrym konsekwencjom.
Wskazany jest kontakt z wychowawcą, pedagogiem
szkolnym,
dyrektorem
gimnazjum
w
celu
uzyskania
szczegółowych informacji nt. m.in. prawnego aspektu władzy
rodzicielskiej/opieki
prawnej
w
przypadku
wyjazdu
rodziców/rodzica za granicę.
II. Formalności szkolne, których trzeba dokonać w Polsce,
wyjeżdżając za granicę z dziećmi, podlegającymi obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki:
1. W przypadku dziecka, które podlega:
a) obowiązkowi szkolnemu – należy powiadomić dyrektora szkoły
podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, o
wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu dziecka za granicą;
2. Konieczne jest zasięgnięcie informacji w ambasadzie lub konsulacie
kraju, do którego rodzice wraz z dziećmi wyjeżdżają, o dokumentach,
które będą niezbędne do przyjęcia dziecka do szkoły w kraju pobytu.
Lista stron internetowych, które mogą być pomocne
w rozwiązaniu problemów prawnych i wychowawczych
związanych z zaplanowaną migracją rodziców
 Zadania związane z organizacją kształcenia w szkołach polskich

koordynuje Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo
Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec
57, gdzie można się przed wyjazdem zwrócić o dodatkowe
informacje pod numerami telefonu 0 22 622 37 92 lub 0 22 622
37 93 lub poszukać na stronie internetowej zespołu szkół:
www.spzg.pl
 Informacji o polskich szkołach sobotnich i innych możliwościach
nauki w języku polskim można znaleźć także na stronie
www.polska-szkola.pl
 Przyjęcie dziecka do szkoły regulują przepisy wewnętrzne każdego
kraju. Dlatego wyjeżdżając za granicę należy skontaktować się z

urzędem konsularnym danego kraju. Adresy i numery telefonów
placówek są dostępne na stronie:
 http://www.msz.gov.pl/Informacje,konsularne,1793.html?
PHPSESSID= 28c0242a8fb3994a1cd6f3da53 21ea8
Informacje o systemie szkolnictwa w krajach Unii Europejskiej:
Informacje w języku polskim są dostępne:
Systemy edukacji w Unii Europejskiej
http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?
dzial=9&node=9&doc=1000603
Szkolnictwo średnie w Unii Europejskiej: struktury, organizacja
i administracja
http://www.socrates.org.pl/socrates2/attach/eurydice/publikacje/srednie.
pdf
Jakie są terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego w
krajach Unii Europejskiej?
Informacje o organizacji roku szkolnego w krajach Unii Europejskiej
można znaleźć na stronie:
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/PubContents?
pubid=087EN&country=null
Jakie są prawa rodziców w szkołach w krajach członkowskich
Unii Europejskiej?
Informacje można znaleźć na stronie:
http://www.socrates.org.pl/socrates2/attach/eurydice/publikacje/rolarod
z.pdf

Zachęcamy również do lektury informacji zamieszczonych na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Pamiętaj o szkole!

