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Drodzy Rodzic / Opiekun,
Mandaty karne
Niniejsze zawiadomienie informuje o wprowadzeniu mandatów karnych za nieusprawiedliwione
nieobecności w szkole od stycznia 2015 r.
Według opinii władz lokalnych i konsorcjum ERW, nieobecności w szkole, niezależnie od
przyczyny, w dalszej perspektywie wpływają negatywnie na możliwości w życiu dziecka w, zatem
należy ich unikać, jeżeli tylko jest to możliwe. Zmniejszenie liczby nieobecności w szkole stanowi
najważniejszy priorytet, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, ponieważ opuszczanie zajęć
szkolnych obniża poziom osiągnięć w nauce, zakłóca praktykę szkolną i może zwiększyć
podatność ucznia na antyspołeczne zachowania i przestępczość nieletnich.
Mandat karny stanowi alternatywne wyjście zamiast wniesienia oskarżenia i ma na celu zapewnić
poprawę frekwencji.
Mandat karny może być wnioskowany przez szkołę, policję lub wydział Integracji Edukacyjnej
władz lokalnych, w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością w szkole. Po dostarczeniu
usprawiedliwienia przez rodzica/opiekuna, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub
odrzuceniu, a następnie dokonuje odpowiedniego zapisu w rejestrze.
W przypadku wniesienia wniosku o mandat rodzic/opiekun otrzyma pisemne ostrzeżenie, które
daje mu 15 dni na przedstawienie władzom lokalnym dowodów uzasadniających nieobecności, i
na ich podstawie możliwe jest dokonanie zmiany wpisu w rejestrze. Jeśli nieusprawiedliwione
nieobecności będą spowodowane przerwą wakacyjną w trakcie roku szkolnego, ostrzeżenie nie
zostanie wysyłane. Należy pamiętać, że nie ma ograniczeń odnośnie liczby wystosowanych
oficjalnych ostrzeżeń.
W przypadku braku poprawy frekwencji ucznia na szkolnych zajęciach, zostanie wystawiony
mandat karny. W pierwszej instancji zostanie przyznana kara grzywny w wysokości 60 funtów,
która zostanie zwiększona do 120 funtów, jeśli opłata nie zostanie uiszczona bezzwłocznie. Jeśli
grzywna nie zostanie zapłacona, władze lokalne rozważą wszczęcie postępowania karnego
przeciwko rodzicowi(-com) za popełnione wykroczenie, czyli „brak zapewnienia regularnej
frekwencji w szkole zapisanego ucznia”, na mocy ustawy o edukacji z 1996 r., paragraf 444 (1) lub
(1A).
Prosimy pamiętać, że jeśli istnieją przyczyny, dla których Twoje dziecko opuszcza zajęcia szkolne,
możesz zgłosić się po pomoc do grona pedagogicznego. Zachęcamy, aby zgłosić się, zanim
nieobecności staną się poważnym problemem.
Z poważaniem,

Barry Rees
Szef usług edukacyjnych

