
W Belgii wszystkie dzieci w wieku od 6 do 18 lat są objęte obowiązkiem nauki. Rodzice 
odpowiadają za to, aby ich dzieci uczyły się. Czy Twoje dziecko również musi chodzić do 
szkoły?

1 Dzieci, które niedawno przybyły do Belgii, mają obowiązek uczestnictwa w edukacji począwszy 
od sześćdziesiątego dnia od daty ich wpisania do rejestru cudzoziemców, rejestru osób 
oczekujących na azyl lub rejestru ewidencji ludności. Obowiązek ten dotyczy więc każdego dziecka 
legalnie przebywającego na terenie Belgii.

2 Jednak również rodzice dzieci nieposiadających oficjalnych dokumentów pobytowych mają 
prawo zapisania ich do tutejszej szkoły. Szkoła nie może wówczas odmówić przyjęcia ich dziecka.

3 W Belgii dzieci są co prawda objęte obowiązkiem nauki, ale nauka ta nie musi się odbywać 
w szkole. Co prawda większość dzieci uczęszcza na lekcje do szkół, ale istnieje też możliwość 
zapewnienia dziecku edukacji domowej. W takim przypadku należy w terminie złożyć w urzędzie 
odpowiedni dokument poświadczający, że dziecko będzie się uczyło w domu.

4 Nauka w belgijskich szkołach jest bezpłatna. Aby dziecko mogło uczęszczać do przedszkola, szkoły 
podstawowej czy też średniej, nie trzeba wpłacać żadnych opłat rejestracyjnych ani czesnego.

5 Dzieci zapisane do szkoły (w wieku od 6. do 18. roku życia) muszą uczęszczać do szkoły każdego 
dnia, z wyjątkiem gdy ich nieobecność jest usprawiedliwiona, na przykład w przypadku choroby.

6 W Belgii dzieci w wieku od 2,5 roku chodzą do przedszkola. To bardzo ważne, aby dziecko było 
jak najczęściej obecne w przedszkolu, gdyż tylko dzieci, które regularnie uczęszczają na zajęcia w 
przedszkolu mogą następnie rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Czy wszystkie dzieci muszą 
chodzić do szkoły?

Polskie

Chcesz się uczyć języka niderlandzkiego? Poszukaj odpowiedniej placówki w 
sąsiedztwie na stronie www.huizenvanhetnederlands.be lub zapytaj w szkole swojego 
dziecka.

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders zijn 
verantwoordelijk dat hun kinderen leren. Moet jouw kind dan ook naar school?  

1 Kinderen die net in België zijn, zijn verplicht om onderwijs te volgen vanaf de zestigste 
dag nadat ze zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het 
bevolkingsregister van de gemeente, dus als het kind wettelijk in België woont. 

2 Ook als je kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben, heb je het recht om ze in te 
schrijven in een school. De school mag hen daarvoor niet weigeren.

3 Er is in België wel een leerplicht, maar geen schoolplicht. De meeste leerplichtige 
kinderen volgen les in een school, maar je kind mag ook les volgen vanuit huis. Als je dat 
wil, moet je een verklaring van huisonderwijs op tijd indienen bij de overheid. 

4 Naar school gaan in België is gratis. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen om je kind 
naar de kleuterschool, lagere school of middelbare school te laten gaan. 

5 Als je je kind (van 6 tot 18 jaar) inschrijft in een school, dan moet het elke dag naar 
school gaan, behalve bij gewettigde afwezigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte. 

6 In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterklas. Regelmatig aanwezig zijn in de 
kleuterklas is heel belangrijk voor je kind. Enkel wie regelmatig aanwezig is, mag later ook 
naar het eerste leerjaar.

Moet elk kind naar school?
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Nederlands

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op  
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.


