Procedura postępowania w sytuacji, kiedy rodzic/rodzice
planują wyjazd za granicę.
Sąd, zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego o przemijającej przeszkodzie w wykonywaniu
władzy rodzicielskiej, zawiesza jej sprawowanie i wyznacza opiekuna. Po ustaniu przeszkody
trzeba sądownie uchylić zawieszenie sprawowania opieki.
I.

II.

W sytuacji, kiedy rodzice planują wyjazd za granicę, zobowiązani są do:
1. ustalenia opieki prawnej w przypadku wyjazdu obojga rodziców lub kiedy do tej
pory opiekę nad dzieckiem sprawował tylko jeden z rodziców,
2. powiadomienia wychowawcy o wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za
granicą (informacja powinna również dotyczyć tego, czy wyjeżdża jeden rodzic
czy oboje),
3. pobrania i złożenia u wychowawcy stosownego druku dotyczącego wyjazdu
(załączniki),
4. złożenie oświadczenia w szkole powinno nastąpić w obecności osoby
upoważnionej,
poinformowania wychowawcy o swoim powrocie lub powrocie współmałżonka.
Wskazane jest monitorowanie zachowania oraz postępów w nauce ucznia, częstszy kontakt
wychowawcy z osobą sprawującą opiekę nad uczniem.

Rodzic zobowiązany jest do monitorowania sytuacji swojego dziecka/dzieci
poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny z wychowawcą.
IV.
Uczniowi, którego rodzice przebywają za granicą, szkoła może w miarę
możliwości zapewnić:
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- pomoc w nauce (np. pomoc koleżeńską).
Zgłoszenie potrzeby pomocy uczniowi powinno być złożone przez
rodzica/opiekuna na piśmie.
V. W sytuacji, kiedy wychowawca nie ma informacji o wyjeździe rodziców i
przypuszcza, że dziecko pozostało bez opieki rodziców powinien:
1. niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły,
2. w porozumieniu z pedagogiem szkolnym rozpoznać sytuację rodzinną ucznia
(diagnoza środowiska rodzinnego),
3. jeżeli rodzina objęta jest pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
pedagog kontaktuje się z pracownikiem socjalnym i informuje go o
zaistniałej sytuacji oraz wspólnie podejmują działania,
4. w sytuacji podejrzenia, że dziecko zostało porzucone przez rodziców i/lub nie ma
należytej opieki – wychowawca, w porozumieniu z pedagogiem, przygotowuje
pismo do Sądu Rodzinnego o udzielenie pomocy i objęcie ucznia opieką prawną.
VI. W sytuacji, kiedy wyjeżdża tylko jeden rodzic, powinien on poinformować
wychowawcę czy drugi rodzic posiada pełne prawa rodzicielskie.
VII. Wszelkie prośby i zastrzeżenia rodzica wyjeżdżającego za granicę powinny być
przedstawione wychowawcy na piśmie w formie oświadczeń i potwierdzone
podpisem rodziców/ opiekunów.

III.

Załączniki:
Załącznik 1 – dotyczy ucznia niepełnoletniego
Załącznik 2 – dotyczy ucznia pełnoletniego

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
…………………………………........................................................./imię i nazwisko Rodzica/
informuję o swoim wyjeździe na pobyt stały /czasowy (od ……….……do………………) /*
za granicę do ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
/nazwa kraju- adres pobytu, e-mail, nr telefonu/
Oświadczam, że pozostawiam moje niepełnoletnie dziecko………………………………....…
/imię i nazwisko- klasa/
pod opieką prawnego opiekuna …………………………………...............................................
/imię i nazwisko/
stopień pokrewieństwa………………………............................................................................
zamieszkałym ………………………………………………………………………………….…
/dokładny adres- telefon/
Upoważniam Panią (Pana)………………................…………………………….............….do
reprezentowania mnie w szkole podczas zebrań, kontaktów z dyrekcją, wychowawcą,
pedagogiem. Informuję, iż podczas mojej nieobecności moje dziecko będzie mieszkało:
……………………………………………………………………………………………..
/dokładny adres-telefon/
Jednocześnie proszę o objęcie mojego dziecka pomocą (w miarę możliwości szkoły):
a) pomocą pedagogiczną/ psychologiczną
b) inną formą pomocy – jaką ………………………………………………………………
c) nie ma potrzeby pomocy /*
*właściwe podkreślić

Zobowiązuję się kontaktować regularnie (telefonicznie, mailowo) z wychowawczynią /
wychowawcą klasy, sprawdzać oceny oraz frekwencję za pomocą e – dziennika. Niezwłocznie
poinformuję o moim powrocie do Polski.
Zostałem poinformowany/a, że do oświadczenia należy dołączyć stosowne postawienie sądu
Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego.
………………………..
podpis rodzica

…………………………..
podpis opiekuna

…………………………
podpis wychowawcy
………………………………………..
miejscowość, data

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
…………………………………...................................................../imię i nazwisko Rodzica/
informuję o swoim wyjeździe na pobyt stały /czasowy (od ….…..……do………………) /* za
granicę do …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
/nazwa kraju- adres pobytu, e-mail, nr telefonu/
Oświadczam, że mój syn / moja córka……………………………………………….
/imię i nazwisko- klasa/
jest pełnoletni / pełnoletnia. Informuję, że podczas mojej nieobecności będzie mieszkał /
mieszkała:
…………………………………………………………………………………
/dokładny adres- telefon/
Zobowiązuję się kontaktować regularnie (telefonicznie, mailowo) z wychowawczynią /
wychowawcą klasy, sprawdzać oceny oraz frekwencję za pomocą e – dziennika. Niezwłocznie
poinformuję o moim powrocie do Polski.

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego.

......................………..……...
Czytelny podpis/data

