
INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA SZKOŁY, WYJAZDU I PRZEPROWADZANIA 
SIĘ ZA GRANICĘ 

Dzieci mieszkające w Szwecji mają obowiązek szkolny i prawo do nauki.  Osoba /osoby 
sprawujące opiekę nad dzieckiem objętym obowiązkiem szkolnym muszą dopilnować, aby 
dziecko wypełniało obowiązek szkolny.

 

Rozdział 7, paragraf 18 Ustawy o edukacji


1-10 dni w roku szkolnym  

Uczniowi można udzielić krótszego czasu wolnego od nauki w indywidualnych potrzebach.  
Dokonuje się indywidualnej oceny, a decyzja musi być oparta na ogólnej ocenie sytuacji szkolnej 
danego ucznia. Decyzję podejmuje dyrektor szkoly. Dyrektor może przekazać uprawnienia 
decyzyjne nauczycielowi. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.


Ponad 10 dni w roku szkolnym 

Z przyczyn szczególnych można przyznać dłuższego czasu wolnego. Dokonuje się indywidualnej 
oceny, ktora musi być oparta na ogólnej ocenie sytuacji szkolnej danego ucznia.

Decyzję podejmuje dyrektor i nie może przekazywać decyzji innemu nauczycielowi. Od decyzji nie 
przysługuje odwołanie.


Wypełnianie obowiązku szkolnego w inny sposób 

Rozdział 24  23–25 §§ Ustawy o edukacji


W pewnych wyjątkowych przypadkach uczeń może wypełniać swoją obowiązkową  naukę w inny  
sposób, niż podczas zwykłych zajęć szkolnych. Może się na przykład zdarzyć, że uczeń musi 
wyjechać do szkoły za granicę (ale wraca do domu w ciągu 6 miesięcy). Aby ubiegać się o czas 
wolny, wymagane jest aby:


 ● alternatywne zajęcia oferowane dziecku, były najlepszą opcją dla edukacji, którą uczeń 
otrzymuje w ramach swoich zwykłych zajęć szkolnych

 ● została zatwierdzona potrzeba wglądu w te zajęcia

 ● istniały szczególne powody w indywidualnym przypadku


Decyzję o wykonywaniu obowiązku szkolnego w inny sposób podejmuje rada rodzinna. Wnioski 
od opiekunów muszą wpłynąć co najmniej 3 miesiące przed relokacją. Aplikację można znaleźć 
na stronie tomelilla.se pod "moimi stronami".

Jeżeli rada rodzinna nie zatwierdzi wniosku, uczeń musi kontynuować naukę w Szwecji. Jeśli 
uczeń tego nie zrobi, opiekunowie mogą otrzymać grzywnę (karę pieniężną).  Od decyzji 

o odbyciu obowiązku szkolnego w inny sposób nie przysługuje odwołanie. Od decyzji 

o nałożeniu grzywien przysługuje odwołanie.


Stały pobyt za granicą 

Rozdział 24  23–25 §§ Ustawy o edukacji


Obowiązek szkolny kończy się w przypadkach, gdy gmina macierzysta (rada rodziny) oceni, że 
dziecko przebywa na stałe za granicą (co najmniej 6 miesięcy). Gdy obowiązek szkolny kończy się 
z powodu stałego pobytu za granicą, ustaje również odpowiedzialność gminy macierzystej za 
finansowanie edukacji dziecka.

Decyzje dotyczące stałego pobytu dziecka za granicą podejmuje rada rodziny, a dziecko zostaje 
wypisane z dotychczasowej szkoły, a wniosek od opiekuna musi wpłynąć minimum 3 miesiące 
przed wyprowadzką. Aplikację można znaleźć na stronie tomelilla.se pod "moimi stronami".
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Stała emigracja ze Szwecji 

Jeśli dziecko ma wyprowadzić się na stałe za granicę, opiekunowie muszą zgłosić wyprowadzkę 
do szwedzkiego urzędu skarbowego. Kiedy to nastąpi, rejestracja populacji dziecka w Szwecji 
ustaje i dziecko nie ma już obowiązku szkolnego.
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