Informacja dla rodziców wyjeżdżających
za granicę
I. Wyjazd rodziny na stałe wraz z dzieckiem/uczniem.
Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia się do sekretariatu szkoły
w celu złożenia pisemnego oświadczenia o wyjeździe dziecka/ucznia Szkoły Podstawowej Nr
1 poza granice kraju.
W indywidualnych przypadkach( za zgodą Dyrektora Szkoły może złożyć takie pisemne
oświadczenie inna pełnoletnia osoba z rodziny legitymująca się dowodem osobistym
upoważniona na piśmie przez rodzica ucznia do składania oświadczenia). Dopełnieniem
formalności jest pisemne potwierdzenie szkoły z kraju, gdzie uczeń kontynuuje obowiązek
szkolny.
Dopiero wtedy szkoła skreśla ucznia z ewidencji uczniów. W przeciwnym razie jest
zobligowana do kontroli realizacji obowiązku szkolnego poprzez upomnienia,
informowanie Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Elblągu.

II. Wyjazd rodzica lub obojga rodziców/opiekunów prawnych za granicę a
dziecko pozostaje uczniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Elblągu będąc pod
opieką innej osoby.
1.Przed wyjazdem za granicę Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przedstawienia w
sekretariacie oraz wychowawcy notarialnego upoważnienia wybranej osoby do wszelkich
lub konkretnych czynności przy wychowywaniu i reprezentowaniu powierzonego
dziecka.
Wybraną osobą może być członek najbliższej rodzinny lub inna wskazana osoba. Pożądane
jest, aby rodzic zapoznał wychowawcę, pedagoga z upoważnioną osoba, która podczas jego
nieobecności będzie się kontaktować ze szkołą i której nauczyciele będą przekazywać
informacje.
2. W trakcie pobytu rodzica poza granicami
Rodzicu:
- inicjuj kontakt z dzieckiem, dbaj o jego regularność, serdeczność,
- pamiętaj o jego urodzinach, innych ważnych datach, dniach,
- dotrzymuj słowa mówiąc o odwiedzinach,
- współpracuj z opiekunem dziecka,
- w trakcie odwiedzin rodziny, kontaktuj się z szkołą,
- sprawdź, czy wskazana osoba prawidłowo opiekuje się twoją córką, synem.
3. Po powrocie rodzica
Rodzicu:
- dbaj o bliskość,
- pamiętaj, że i Ty się zmieniłeś i dziecko i twoja rodzina,
- odbuduj rytuały, wspólne zwyczaje,
- dziecko potrzebuje obojga rodziców.
W razie trudności szukaj pomocy.

III. Powrót rodziny z zagranicy wraz z dzieckiem
Niezbędnym warunkiem przy zapisie do szkoły jest przedstawienie ostatniego świadectwa
ucznia z Polski(przed wyjazdem) oraz przetłumaczonego świadectwa lub zaświadczenia ze
szkoły podczas pobytu poza granicami kraju. Obowiązkiem szkoły jest umożliwienie
uczniowi kontynuowania nauki.
MOŻLIWE TRUDNOŚCI, KTÓRE MOGĄ SPOTKAĆ CIEBIE, TWOJE DZIECKO,
OPIEKUNA PRZY BRAKU NOTARIALNEGO UPOWAŻNIENIA DLA OPIEKUNA:
- nie ma kto zapisać dziecko do szkoły,
- nauczyciel nie przekaże informacji o sytuacji dziecka w szkole,
- nie można prowadzić zajęć terapii pedagogicznej i innych form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dziecku,
- dziecko nie może uczestniczyć w wycieczkach, wyjazdach, koloniach,
- lekarz może odmówić wypełnienia karty kolonijnej, bilansu, zlecenia wykonania szczepień,
- w przypadku zagrożenia brakiem klasyfikacji- nie można skutecznie poinformować
rodziców o zagrożeniu,
- pomocy medycznej można udzielić tylko w przypadku zagrożenia życia,
- brak możliwości uzyskania paszportu, innych dokumentów związanych np. z udziałem w
wycieczce zagranicznej.

Migracja zarobkowa może być zagrożeniem, jak i szansą dla rodziny.
Skutki negatywne , które mogą wystąpić:
- cierpienie związane z rozstaniem,
- lęki dzieci, obawy przed porzuceniem, opuszczeniem,
- zaburzenia zachowania u dzieci (gorsze wyniki w nauce, wagary, agresja, brak motywacji
do nauki…),
- ucieczka w uzależnienia,
- brak poczucia bezpieczeństwa,
- poczucie winy,
- pesymizm, depresje, fobie,
- trudności w nawiązywaniu stałych i zdrowych relacji, więzi,
- rozpad rodziny.
Skutki pozytywne, które mogą wystąpić:
- poszerzenie relacji z otoczeniem,
- uściślenie kontaktów z dalszą rodziną (dziadkami, wujkami...),
- większa samodzielność i odpowiedzialność za siebie i swoje wybory u dzieci,
- łatwiejszy dostęp do usług sprzyjających rozwojowi, wypoczynkowi ( kino, książki,
wycieczki, kolonie...),
- przełamanie apatii środowiskowej
- przerwanie dziedziczenia rodzinnych wzorców np. bezrobocia,
- podniesienie samooceny, zadowolenia , zyskanie autorytetu w środowisku,
- poprawa warunków bytowych i statusu społecznego, atmosfery w domu.

………………………………..

……………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

(miejscowość i data)

………………………………..
(adres)

………………………………..
(pokrewieństwo)

………………………………..
(seria i nr dowodu osobistego)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Elblągu

Informuję, że …...……………………………….…………. ur. …………………….
(imię i nazwisko dziecka)

zameldowany………………………………………………………………………………......

przebywa w ……………………………………………………. i tam realizuje obowiązek
(nazwa państwa)

szkolny.
Zobowiązuję się do dostarczania rokrocznie dokumentów potwierdzających realizację
obowiązku szkolnego za granicą.

…………………………….
(podpis)

