Czy potrzebujesz zwolnienia lekarskiego do szkoły?
Zwolnienie lekarskie jest potrzebne w czterech sytuacjach
1. Twoje dziecko jest chore
Jako rodzic możesz sam napisać zwolnienie swojemu dziecku cztery razy w roku szkolnym, na
maksymalnie trzy dni kalendarzowe z rzędu za każdym razem.
Jeśli Twoje dziecko choruje częściej lub przez dłuższy czas, wtedy potrzebujesz zwolnienia
lekarskiego.
Wyślij powiadomienie do szkoły w dniu, w którym Twoje dziecko wraca do szkoły. Jeśli Twoje
dziecko pozostaje w domu dłużej niż 10 dni, musisz natychmiast wysłać zwolnienie lekarskie do
szkoły.
2. Twoje dziecko jest chore w czasie egzaminów
W szkole średniej zawsze potrzebne jest zwolnienie lekarskie od lekarza. Informacja od rodziców
nie wystarczy.
W szkole podstawowej nie ma ustalonych okresów egzaminacyjnych, więc mają tu zastosowanie
normalne zasady. Jako rodzic możesz sam napisać zwolnienie swojemu dziecku cztery razy w
roku szkolnym, na maksymalnie trzy dni kalendarzowe z rzędu za każdym razem. Jeśli Twoje
dziecko choruje częściej lub przez dłuższy czas, wtedy potrzebujesz zwolnienia lekarskiego.
3. Twoje dziecko zachorowało w czasie lekcji
Zapytaj nauczyciela lub w sekretariacie, czy Twoje dziecko jest na liście obecności tak, jak byłoby
obecne w klasie. W szkole obecność jest sprawdzana dwa razy dziennie: raz rano i raz po
południu. Jeśli dziecko jest na liście obecności, zwolnienie od rodziców lub lekarza nie jest
potrzebne. Jeśli obecność nie była jeszcze sprawdzana, zwolnienie jest konieczne.
4. NOWOŚĆ: Twoje dziecko zachorowało tuż przed lub tuż po przerwie szkolnej
Twoje dziecko zawsze potrzebuje zwolnienia lekarskiego na tydzień przed lub po przerwie
szkolnej. Odnosi się to do wakacji, przerwy jesiennej, przerw świątecznych (Boże Narodzenie i
Wielkanoc) oraz przerwy wiosennej.
Czy otrzymasz zwolnienie od lekarza?




Lekarz wystawi zwolnienie lekarskie, jeśli stwierdzi, że dziecko jest chore.
Lekarz nie może wystawić zwolnienia, jeśli choroba już się zakończyła.
Lekarz wystawi zaświadczenie Dixit, jeśli nie może zdiagnozować choroby, ale dziecko
twierdzi, że jest chore. Zaświadczenie to nie jest ważne dla szkoły. Nie można usprawiedliwić
nim nieobecności.

Twoje dziecko może opuścić lekcje bez zwolnienia:



w przypadku pogrzebu lub ślubu osoby z bliskiej rodziny
w przypadku święta religijnego lub ideologicznego




z powodów osobistych, jeśli zgodę wyrazi dyrektor
jeśli dziecko ma mniej niż pięć lat.

W powyższych przypadkach nie jest konieczne zwolnienie lekarskie. Z pełną listą można zapoznać się
w przepisach szkoły. Jednak zawsze należy powiadamiać szkołę, jeśli dziecko nie będzie obecne na
lekcjach.
Dziecko nie może opuszczać szkoły w poniższych przypadkach:
•
•
•

aby wyjechać na wakacje
aby uczestniczyć w festiwalu lub innym wydarzeniu
z powodu choroby rodzica.

Jeśli dziecko opuści lekcje bez ważnej przyczyny, szkoła skontroluje to. Jeśli często się to powtarza,
szkoła jest zobowiązana do zawiadomienia Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) – poradni dla
uczniów. Jeśli to nie pomoże, akta są przesyłane do Ministerstwa Edukacji i Szkolenia. Ministerstwo
może powiadomić prokuraturę lub zażądać zwrotu wypłaconych dotacji na naukę.
Czy chcą Państwo uzyskać więcej informacji?
•
•
•
•

Prosimy o kontakt z sekretariatem
Można też zapoznać się z przepisami szkoły
Wejść na stronę www.ond.vlaanderen.be/leerplicht
Wysłać e-mail na adres spijbelen@vlaanderen.be

