
                                                                     Education & Children’s Services
                                                                     (Usługi Szkoleniowe i Praw Dziecka)                                                                                                     

‘Naszym celem jest wspólpraca z rodzicami, szkołami
i młodymi ludzmi, aby osiągnąc jak najwiekszy 
potencjał edukacyjny dziecka’

W celu uzyskania wiecej informacji prosimy
o kontakt:

Education Welfare Service,
Collegiate House,
College Street,
Leicester, LE2 0JX
 
Tel:  0116   454  55 10
Fax. 0116   221 12 61

                                                                                                                                          Mandat Karny                                                                                                                           
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 Leicester City Education Welfare Service

Wskazówki 



Ustawa Anti Social Behaviour Act 2003,  
punkt S.23(1) wprowadził obowiązek kary 
pienieżnej  w stosunku do rodzicow, jeśli 
zaistnieje sytuacja nieuzasadnionej 
nieobecności dziecka w szkole.
 
Kara ta zostala wprowadzona jako 
alternatywna forma do postępowania 
sądowego (the Magistrates Court) 
odnoszącego się do ustawy o szkolnictwie 
(Education Act 1996). 
Kara została wprowadzona w celu wspierania 
lokalnych Jednostek Oswiatowych                 
w podnoszniu standartu edukacujnego i 
podnoszenia frekfencji w szkołach. 

Mandat Karny - co oznacza?

Mandat ten jest  wystawiony przez  
Kierownika Wydziału Szkolnictwa bądz jego 
Zastępcę z upoważnienia Lokanych  Jenostek 
Oswiatowych za nieuzasadnioną nieobecność 
dziecka w szkole. 

Ukrany rodzic nie ma obowiązku 
stawiennictwa sądowego, jeśli mandat 
pieniężny zostanie uiszczony w całości w 
określonym terminie; Zapłata mandatu uchroni 
rodzica przed skazaniem za niedopełnienie 
obowiązku szkolnictwa. 
 

Lokalne Jednostki Oświatowe przywiązuje 
ogromną uwagę to wysokiej frekfencji ucznów.
    Mandat karny zostaje wystosowany                               
w następujacych przypadkach:

(i) W stosunku do rodzica, którego dziecko jest w 
wieku szkolnym, i  opuściło, 20  bądz więcej  z 120 
sesji szkolnych bez uzasadnienia nieobecności,  (10 
dni szkolnych w okresie 12 tygodni roku szkolnego)

(ii)   Rodzic zdecydował się na zabranie dziecka ze 
szkoły podczas roku szkolnego i nie:

• poinformowal o tym zamiarze szkoły
        BADZ

• Zgoda na opuszczenie zajęć zostala 
odmówiona przez szkołe

        BADZ
• Dziecko nie powróciło do szkoly w 

wyznaczonym terminie

Jaka jest kwota Mandatu?

£60 w momencie kiedy kwota jest uiszczona w 
pełni  w ciągu 21 dni
£120 w momencie kiedy kwota jest uiszczona w 
pełni po uplywie 21 dni ale w przeciągu 28 dni

Wzmianka: Jeśli mandat nie zostanie uiszczony w pełni 
w przeciągu 28 dni, i  nie został anulowany, Lokalne 
Jednostki Oświatowe zobowiązane są do skierowania 
sprawy na drogę sadową jako niedopełnienie przez 
rodzica obowiązku szkolnictwa w stosunku do dziecka.

Mandat w kwocie to £2,500, bądz kara wykonania robot 
publicznych wraz z orzeczeniem w sprawie opieki 
rodzicielskiej moze zostac wystosowany.  Dane rodzica 
będą zapisane w rejestrze karnym o popełnieniu 
wykroczenia. 

   Wystosowanie Ostrzeżenie

Pisemne ostrzeżenie zostaje wystosowne przez szkole 
bądz/i  loklane jednostki oświatowe do  rodzica 
stwierdzające zaistniałe okoliczności,  a także przepisy 
postępowania w/w okolicznosci.

        Uiszczenie Mandatu - Płatność

Szczegołowe dane wyjaśniające zasady płatności  są 
wyjaśnione  w nakazie mandatu. Płatności można 
dokonana za pomocą czeku ( w urzedzie pocztowym), 
gotowką  bądz telefonicznie (posługując się  kartą 
płatniczą), a także dokonując płatności internetowo. 

Pełna kwota musi być uiszczona w wyznaczonym 
terminie, 

Postępowanie odwoławcze

Odwołanie może wystąpić przez zainteresowną osobę 
po otrzymaniu pisemnego nakazu to Wydzia łu 
Edukacyjnego (the Education Welfare Service). 

Ustawowe odwołanie nie może zostać podjęte w 
momencie kiedy nakaz mandatu został wystosowany. 

Rodzice mogą korzystać z doradztwa i pomocy 
oferowanej przez szkołe i jednostki oświatowe w 
kwestiach ich praw i obowiązków.

Wzmianka: Rodzice są zobowiązani do egzekfowania 
obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły. Jeśli 
zaistnieją przypadki, kiedy obowiązek ten został 
zaniechany, mandat karny zostaje wystosowany w 
stosunku do każdego rodzica opowiedzialnego za 
każde dziecko. 
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