
 

 
Vertaling naar het Pools 

 

Tymczasowe nauczanie indywidualne chorych dzieci 

 

Na czym to polega? 
 

Jeżeli Twoje dziecko jest chore lub miało wypadek i przez to nie może 

uczęszczać na zajęcia szkolne, istnieje możliwość, aby to nauczyciel 

odwiedzał je w domu lub szpitalu, w którym przebywa. 
 

Jeżeli dziecko spełnia wszystkie warunki, aby objąć je nauczaniem 

indywidualnym, szkoła przydzieli mu nauczyciela. Zapewni on dziecku 

4 godziny lekcji tygodniowo, dojeżdżając do Państwa domu lub do szpitala. 
 

Nauczanie obejmie tylko wybrane przez szkołę przedmioty, które są istotne 

dla edukacji dziecka. Przy przeprowadzaniu lekcji nauczyciel będzie również 

brał pod uwagę stan zdrowia Państwa dziecka. 
 

Lekcje przyznane przez szkołę są bezpłatne. 
 

Warunki 
 

1. Dziecko ma co najmniej 5 lat i jest zapisane do szkoły (podstawowej lub średniej). 

 

2. Choroba dziecka ma charakter długotrwały lub przewlekły. 

 

3. Rodzice muszą złożyć wniosek, a lekarz rodzinny lub specjalista musi wyrazić zgodę na nauczanie 

dziecka w domu. 
 

4. Muszą Państwo mieszkać w pobliżu szkoły, w odległości nie większej niż 10 km. 

Jeżeli Państwa dom jest bardziej oddalony od szkoły, należy porozmawiać z dyrektorem, a być 

może zgodzi się na uczynienie wyjątku. 

 

5. Jeżeli dziecko jest objęte edukacją specjalną, odległość od szkoły może wynosić do 20 km. 

Jeżeli jednak Państwa dom jest bardziej oddalony od szkoły, należy porozmawiać z dyrektorem, 

który być może zgodzi się na uczynienie wyjątku. 

 

 

 

 
Długotrwała choroba = 

dziecko było nieobecne w szkole nieprzerwanie przez 21 dni na skutek choroby lub wypadku 

(do okresu tego wliczają się też weekendy i dni wakacji), co można potwierdzić okazując 

zaświadczenie o chorobie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. 

 

Przewlekła choroba = 

z powodu choroby dziecko co jakiś czas nie może uczęszczać do szkoły. Jego leczenie trwa łącznie 

dłużej niż 6 miesięcy, a w związku z nim dziecko jest nieobecne w szkole przez jeden lub kilka dni. 

Chorobę tego typu można potwierdzić, okazując zaświadczenie o chorobie od lekarza specjalisty. 

 

 

 



 

 

 

W jaki sposób można wnioskować o nauczanie indywidualne? 
 

Składanie wniosku dla ucznia szkoły podstawowej: 

 

1. Za pomocą specjalnego formularza rodzic sam składa wniosek o przyznanie dziecku 

tymczasowego nauczania indywidualnego. Potrzebny formularz można uzyskać u dyrektora 

lub w sekretariacie szkoły. Można go również pobrać samodzielnie ze strony internetowej: 

www.ond.vlaanderen.be/toah. 

2. Rodzice wypełniają pierwszą część formularza wniosku. Może im w tym pomóc dyrektor szkoły. 

3. Drugą część formularza wypełnia: 

- lekarz rodzinny lub specjalista - w przypadku długotrwałej choroby dziecka; 

- lekarz specjalista - w przypadku przewlekłej choroby dziecka. 

4. Formularz należy następnie przekazać dyrektorowi szkoły, który wypełni jego trzecią część 

i wyśle wniosek do ministerstwa. 

 

Składanie wniosku dla ucznia szkoły średniej: 

 

1. Należy uzyskać od lekarza zaświadczenie medyczne, w którym potwierdzi on, że dziecko nie 

może uczęszczać do szkoły, ale może się nadal uczyć. Zaświadczenie takie wydaje: 

- lekarz rodzinny lub specjalista - w przypadku długotrwałej choroby dziecka; 

- lekarz specjalista - w przypadku przewlekłej choroby dziecka. 

2. Zaświadczenie medyczne należy przekazać do dyrektora lub sekretariatu szkoły i poprosić 

o przyznanie tymczasowego nauczania indywidualnego. 

 

Nauczanie w domu rozpocznie się:  

- w przypadku dziecka długotrwale chorego – po 21 dniach jego nieprzerwanej nieobecności 

w szkole (włączając w to weekendy i dni wakacji); 

- w przypadku przewlekłej choroby dziecka – po 9 dniach częściowej nieobecności w szkole. 

 

 

Jak uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc w składaniu wniosku? 
 

- U dyrektora szkoły, do której zapisane jest dziecko 

- W regulaminie szkoły 

- Dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod numer 1700 (obsługiwaną w języku niderlandzkim) 

- Lub na stronie internetowej www.ond.vlaanderen.be/toah. 

 

 

 

 

Czy chcą się Państwo uczyć języka niderlandzkiego? Mogą Państwo znaleźć szkołę dla dorosłych 

na stronie internetowej: www.huizenvanhetnederlands.be lub zasięgnąć na ten temat informacji 

w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko. 
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