Drodzy Rodzice! Drogi Rodzicu!
Podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, pamiętaj, że dla Waszej rodziny
oznacza to zmiany. Twoja nieobecność jest dla dziecka trudną sytuacją i może ono odczuwać
tęsknotę, smutek, złość, lęk, osamotnienie, brak bezpieczeństwa. Rozstanie może spowodować jego kłopoty w nauce, płaczliwość, brak apetytu lub objadanie się, bóle brzucha, zaburzenia snu. Dlatego podtrzymuj więź ze swoim dzieckiem drogą telefoniczną, internetową,
listowną. Wszelkie wieści, wyrazy pamięci, miłości i tęsknoty pomogą mu przetrwać ten
trudny czas. Zawsze dotrzymuj danych dziecku obietnic - będzie Ci ufać i spokojnie oczekiwać Twojego przyjazdu. Rób dziecku miłe niespodzianki, np. zadzwoń wcześniej niż obiecałeś.
Koniecznie poinformuj szkołę lub przedszkole o zamiarze wyjazdu, przekaż, kto
został ustanowiony prawnym opiekunem dziecka i ustal zasady kontaktu. Jest wiele osób
i instytucji, które mogą Ci pomóc, dlatego jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości
skontaktuj się z dyrektorem szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza Twoje dziecko,
pedagogiem, psychologiem, kuratorium oświaty.
Pamiętaj, że władza rodzicielska to w szczególności Twoje obowiązki względem dziecka. Posiadając władzę rodzicielską sprawujesz pieczę nad dzieckiem, masz obowiązek wychowywania go, dbania o jego rozwój fizyczny i psychiczny, przygotowania go do życia w
społeczeństwie, decydowania w najważniejszych dla niego sprawach.
W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, jaką jest Twój wyjazd, zobowiązany jesteś do ustanowienia opiekuna prawnego dla swoich
dzieci. Opiekę nad dzieckiem możesz powierzyć tylko osobie odpowiedzialnej, godnej zaufania, bliskiej dziecku i Waszej rodzinie oraz posiadającej pełnię praw obywatelskich. Jedyną
drogą ustanowienia opiekuna prawnego dla Twojego dziecka jest zwrócenie się z odpowiednim wnioskiem do właściwego sądu rodzinnego.
Jeżeli dopełnisz formalności związanych z ustanowieniem prawnego opiekuna, to Twoje dziecko będzie mogło np.:
- wyjechać na wycieczkę szkolną,
- brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach języka mniejszości narodowej, zawodach sportowych, konkursach.
- korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. przy ubieganiu
się o opinię w przypadku dysleksji rozwojowej, dostosowania warunków na
sprawdzianach i egzaminach)
- korzystać z opieki medycznej.
Jeżeli zaniedbasz swoje obowiązki wobec dziecka i nie wystąpisz o ustanowienie
opiekuna prawnego, sąd opiekuńczy może pozbawić Cię władzy rodzicielskiej.
Rozważ również możliwość zabrania dziecka ze sobą - może ono kontynuować naukę
poza granicami Polski.
Jeżeli zdecydujesz się wyjechać wraz z dzieckiem, pamiętaj, że możesz skontaktować
się z konsulem, ambasadą, polską parafią, stowarzyszeniem polonijnym lub mieszkającymi
tam rodakami w celu uzyskania informacji na temat możliwości kontynuowania nauki przez
dziecko.
Po powrocie do kraju zadbaj, żeby Twoje dziecko jak najszybciej podjęło naukę w
szkole. W tym celu skontaktuj się z dyrektorem szkoły lub kuratorium oświaty.
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