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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYJAZDU 
RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH Z DZIECKIEM 

ZA GRANICĘ LUB WYJAZDU ZA GRANICĘ I POZOSTAWIENIA 
DZIECKA POD OPIEKĄ INNYCH OSÓB

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 poz. 
682),

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.)
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59 )
4) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2016 

poz 1822)

Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy 
i Dyrektora Szkoły o planowanym wyjeździe z dzieckiem za granicę lub o swoim 
wyjeździe za granicę i pozostawieniu dziecka pod opieką innych osób.

Wychowawca informuje rodzica / opiekuna prawnego o procedurach dalszego 
postępowania.

PROCEDURA PODCZAS WYPISANIA DZIECKA ZE SZKOŁY ZE WZGLĘDU NA 
WYJAZD ZA GRANICĘ

1. Rodzice / opiekunowie prawni, którzy wyjeżdżają wraz z dzieckiem za granicę, muszą 
wywiązać się ze swoich podstawowych obowiązków, określonych w przepisach 
prawa.

2. Rodzice / opiekunowie prawni powinni:
a) osobiście poinformować Dyrektora Szkoły o wypisaniu dziecka ze szkoły,
b) w sekretariacie szkoły wypełnić wniosek (załącznik nrl), na podstawie którego 

przygotowywany jest odpis arkusza ocen.
3. Dokumentację medyczną rodzic odbiera osobiście od pielęgniarki szkolnej.
4. Ponadto rodzice powinni zasięgnąć informacji w ambasadzie lub konsulacie kraju, 

do którego się udają wraz z dzieckiem, o dokumentach wymaganych przy przyjęciu do 
szkoły w kraju stałego lub tymczasowego pobytu. Jednym z podstawowych 
dokumentów jest np. świadectwo ukończenia danej (ostatniej) klasy szkoły polskiej.

5. Jeśli rodzice nie dopełnią obowiązków opisanych powyższej, dyrektor polskiej 
szkoły, który odpowiada za spełnianie obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych 
w obwodzie tej szkoły, zobligowany jest do powiadomienia o tym fakcie 

odpowiednie władze. Niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów



o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20 Ustawy o systemie oświaty). 
W takiej sytuacji szkoła może także zawiadomić sąd rodzinny o niewykonaniu przez 
rodziców obowiązków wobec dziecka.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY RODZICE (RODZIC 
BĘDĄCY JEDYNYM OPIEKUNEM PRAWNYM) / OPIEKUNOWIE PRAWNI 
PLANUJĄ WYJAZD ZA GRANICĘ I ZOSTAWIAJĄ DZIECKO POD OPIEKĄ 
INNYCH OSÓB.

Pozostawienie dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę bez ustanowienia 
opieki faktycznej, stanowi zagrożenie dla dobra dziecka i zgodnie z art. 572 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. -  kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn. zm.) daje 
podstawę do zawiadomienia sądu rodzinnego. Dlatego w przypadku, gdy oboje rodzice 
wyjeżdżają za granicę, a nieletnie dziecko pozostaje w kraju, konieczne jest zapewnienie mu 
opieki. Zagwarantowanie opieki ma na celu nie tylko ochronę praw dziecka, ale także 
uchronienie się od zarzutu porzucenia dziecka. Sąd zgodnie z art. 110 kodeksu rodzinnego,
0 przemijającej przeszkodzie w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, zawiesza je j sprawowanie
1 wyznacza opiekuna. Po ustaniu przeszkody trzeba sądownie uchylić zawieszenie 
sprawowania opieki.

I. W sytuacji, kiedy rodzice / opiekunowie prawni planują wyjazd za granicę zobowiązani są 
do:

1. Ustalenia opieki prawnej w przypadku wyjazdu obojga rodziców / opiekunów 
prawnych lub kiedy do tej pory opiekę nad dzieckiem sprawował tylko jeden rodzic / 
opiekun prawny poprzez złożenie wniosku do sądu o przeniesienie na czas wyjazdu 
opieki prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę pełnoletnią lub ustanowienie 
pełnomocnictwa notarialnego.

2. Powiadomienia wychowawcy o wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za granicą 
(informacja powinna również dotyczyć czy wyjeżdża jeden rodzic czy oboje)

3. Pobrania i złożenia u wychowawcy specjalnego druku oświadczenia dotyczącego 
wyjazdu (załącznik nr 2).

4. Poinformowania wychowawcy o swoim powrocie lub powrocie innej osoby będącej 
opiekunem prawnym dziecka.

II. W sytuacji, kiedy wychowawca (lub inny pracownik Szkoły) nie ma informacji 
o wyjeździe rodziców i przypuszcza, że dziecko pozostaje bez opieki rodziców powinien:

1. Niezwłocznie poinformować Dyrektora Szkoły.
2. W porozumieniu z pedagogiem szkolnym rozpoznać sytuację rodzinną ucznia -  

diagnoza środowiska rodzinnego.



Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Inowrocławiu

III. 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.

IV. W sytuacji podejrzenia, że dziecko zostało porzucone przez rodziców i nie ma należytej 
opieki -  wychowawca w porozumieniu z pedagogiem kieruje pismo do sądu rodzinnego 
o udzielenie pomocy i objęcie ucznia opieką prawną.

V. W sytuacji, kiedy wyjeżdża tylko jeden rodzic powinien on poinformować wychowawcę 
czy drugi rodzic posiada pełne prawa rodzicielskie.

Wszelkie prośby i zastrzeżenia rodzica wyjeżdżającego za granicę powinny być 
przedstawione wychowawcy na piśmie w formie oświadczeń i potwierdzone podpisem 
rodziców / opiekunów prawnych.
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Załącznik nr 1 Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły

(miejscowość, data)

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

adres zamieszkania

numer telefonu kontaktowego

Do Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 9 
z Oddziałami Przedszkolnymi 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Inowrocławiu

Oświadczam, że syn/córka.................................................................................................................

ur...................................w .........................................nie będzie uczęszczać do Szkoły
Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Inowrocławiu.

Obowiązek szkolny będzie realizować w szkole w .......................................................................

Powód wypisania ze szkoły........................................................................................

nr dowodu osobistego osoby wypisującej dziecko..........................................................................
Zobowiązuję się do niezwłocznego zapisania dziecka do szkoły w miejscu pobytu oraz 
przekazania w formie pisemnej (e-mailowo lub listownie) informacji o realizacji obowiązku 

szkolnego przez dziecko, przesyłając dokument z pieczątką szkoły i dyrektora szkoły, do 
której poza granicami kraju dziecko będzie uczęszczać.

Adres kontaktowy podczas pobytu za granicą:

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE

Informuję o swoim wyjeździe na pobyt stały /czasowy (o d .................... do......................... ) /*
za granicę do.........................................................................................................................................
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/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/
legitymującym się..................................................................................................................

/dowód tożsamości/
Upoważniam Panią( Pana)...............................................................................................................
do reprezentowania mnie w szkole podczas zebrań, kontaktów z Dyrektorem, 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 -  ja k ą ........................................................................................................
c) nie ma potrzeby pomocy /*

Zobowiązuję się regularnie kontaktować (telefonicznie, mailowo) z wychowawcą klasy 
oraz 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 podawanie fałszywych danych, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego.

data, czytelny podpis

Do oświadczenia należy dołączyć postanowienie sądu lub pełnomocnictwo notarialne

*właściwe podkreślić


