
Informacje dla rodziców,
opiekunów i uczniów

Wysokość kwoty grzywny 
Rodzice, którzy mają zostać obciążeni
karą grzywny, mają 15 dni na
dostarczenie szkole dowodów
świadczących o tym, że kara taka nie
powinna zostać na nich nałożona.

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu
dowodów należy do szkoły. 

Liczba oficjalnych powiadomień o
możliwości nałożenia grzywny, jakie
wysłać może szkoła, jest nieograniczona.

Kara grzywny za nieobecność ucznia w
szkole wynosi:

Powiadamianie szkoły o
nieobecności dziecka
W przypadku, kiedy istnieją uzasadnione
przyczyny nieobecności dziecka, należy
poinformować o nich szkołę.

Należy się wówczas skontaktować ze
szkołą możliwie jak najwcześniej w
pierwszym dniu nieobecności dziecka.

Kontakt telefoniczny
Dodatkowe informacje na temat kar
grzywny za niską frekwencję ucznia

można uzyskać w szkole lub w wydziale
władz lokalnych zajmującym się

sprawami frekwencji (Authority Education
Welfare Service) pod numerem telefonu

01792 771935.

Dalsze informacje na ten temat
znajdują się również na stronie

www.swansea.gov.uk

Państwa dziecko powinno być
obecne w szkole 190 dni w

roku szkolnym. Mamy również
175 dni wolnych od nauki w
weekendy, wakacje i święta.

Zgodnie z zasadami kodeksu
postępowania w przypadku
niezapłacenia kary władze lokalne mają
możliwość wszczęcia postępowania w
sprawie głównego wykroczenia
„niezadbania o regularną frekwencję w
szkole” na mocy artykułu 444 Ustawy z
1996 roku o edukacji (Education Act
1996) lub anulowania grzywny.

60£, jeżeli kara zostanie
zapłacona w terminie do 28 dni. 

Po upływie tego terminu
wysokość kary wzrasta do 120£
do uiszczenia w ciągu
42 dni.  
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Kara Grzywny
Z polecenia rządu walijskiego od września
2014 roku władze lokalne na terenie całej
Walii nakładają karę grzywny na mocy
przepisów z 2013 roku o nakładaniu kary
grzywny w Walii ((Penalty Notice)(Wales)
Regulations 2013).

Nieobecność w szkole, niezależnie od
przyczyny, wpływa ujemnie na szanse
osiągnięć dziecka w przyszłości i należy
jej za wszelką cenę unikać.
Kara grzywny stanowi formę interwencji w
celu zapewnienia poprawy frekwencji
ucznia. 

Kara grzywny grozi rodzicom, 
których dziecko:

opuściło 10 cyklów lekcyjnych lub 5
dni nauki z powodu wyjazdu na urlop
w czasie roku szkolnego, jeżeli
wyniku wyjazdu frekwencja dziecka w
trwającym roku szkolnym spadła
poniżej 90%;

opuściło co najmniej 10 cyklów
lekcyjnych lub 5 dni nauki w
trwającym okresie nauki z powodu
niezatwierdzonych nieobecności, w
wyniku czego frekwencja dziecka w
trwającym roku szkolnym spadła
poniżej 90%;

Dlaczego moje dziecko
powinno codziennie chodzić
do szkoły?
100% frekwencja
0 opuszczonych dni nauki
Najlepsza szansa na sukces!

95% frekwencja
2 tygodnie opuszczonych lekcji
Niska frekwencja ma wpływ na postępy
dziecka w szkole

90% frekwencja
4 tygodnie opuszczonych lekcji
Niska frekwencja ma wpływ na postępy
dziecka w szkole

85% frekwencja
5 1/2 tygodnie opuszczonych lekcji
Bardzo niska frekwencja ma poważny
wpływ na postępy dziecka w szkole.
Rodzicom grozi kara.

80% frekwencja
7 1/2 tygodni opuszczonych lekcji
Bardzo niska frekwencja ma poważny
wpływ na postępy dziecka w szkole.
Rodzicom grozi kara.

Odwołania od decyzji o
nałożeniu kary grzywny
Przepisy nie przewidują możliwości
odwołania się od decyzji o nałożeniu
kary grzywny, ale rodzice, którzy nie
zgadzają się z zasadnością jej na
nałożenia, powinni się skontaktować z
wydziałem Education Welfare Service.

Na kogo nakładana jest kara
grzywny?
Kara grzywny zostaje nałożona na każde z
rodziców w stosunku do każdego dziecka.
Zgodnie z artykułem 576 Ustawy z 1996 roku
o edukacji (Education Act 1996) obowiązuje
następująca definicja rodziców:
• wszyscy rodzice biologiczni, bez względu
na to, czy pozostają w związku
małżeńskim;

• osoby, które nie są rodzicami
biologicznymi dziecka, ale posiadają w
stosunku do niego prawa rodzicielskie;

• osoby, które nie są biologicznymi
rodzicami dziecka, pod których opieką
dziecko się znajduje (zgodnie z prawem o
edukacji dziecko znajduje się pod opieką
osoby, z którą mieszka i która o nie dba,
bez względu na ich stosunek
pokrewieństwa).

regularnie przychodziło na lekcje po
sprawdzeniu listy obecności podczas
10 cyklów lekcyjnych w trwającym
okresie nauki, w wyniku czego
frekwencja dziecka w trwającym roku
szkolnym spadła poniżej 90%. Kara
grzywny grozi również w przypadku
połączenia wymienionych opcji.


