
AUTORYZACJA NIEOBECNOŚCI UCZNIA PODCZAS  TRWANIA SEMESTRU 

AKTUALNE INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie podjął decyzję w sprawie Platt v Isle of Wight Council określającą 

regulacje prawne w sprawie nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia podczas trwania zajęć 

szkolnych. Opiekunowie prawni dzieci są zobowiązani do regularnego zapewnienia obecności ich 

podopiecznych w szkole. Sąd Najwyższy wyraznie zaznacza , że regularne uczestnictwo dzieci w 

zajęciach szkolnych oznacza obecność dziecka w szkole w każdym dniu trwania semestru. W 

związku z powyższym rodzice każdego dziecka nie przebywającego w szkole bez uprzedniego 

usprawiedliwienia na dany okres  mogą być uznani za popełnienie przestępstwa na podstawie 

artykułu s444 Ustawy o Edukacji  z 1996 roku 'Education Act 1996'. 

W mocy Dyrektorów szkół spoczywa zdolność do wydania zezwolenia na opuszczenie zajęć szkolnych 

zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Edukacja (Rejestracja Uczniów) (Anglia) Regulacje 

Prawne 2006. Podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na nieuczestniczenie w 

zajęciach szkolnych szkoła ma obowiązek działać zgodnie z prawem. Dyrektorzy szkół mogą wydać 

negatywną decyzję o wydaniu zezwolenia na nieobecność  w zajęciach szkolnych podczas trwania 

semestru, chybaże istnieją wyjątkowe okoliczności uwzględnione we wniosku. Jeśli Dyrektor Szkoły  

rozpatrzył/a wniosek pozytywnie wtedy zostaje określona liczba  dni nauki podczas ,których uczeń 

będzie nieobecny. 

 Decyzja dotycząca zatwierdzenia nieobecności poza trwającymi  zajęciami lekcyjnymi jako 

usprawiedliwioną zostaje podjęta przez Dyrektora Szkoły,  po uprzednim rozpatrzeniu powodu 

podanego we wniosku i określeniu według własnego uznania za ''właściwy'' do usprawiedliwienia . 

Jedynie wnioski złożone przez rodzica ''rezydenta '' będą rozpatrywane 

Każdy wniosek o urlop  będzie rozpatrywany indywidualnie i stosownie do przypadku i okoliczności. 

W przypadku wniosku o usprawiedliwienie nieobecności ucznia złożonego z wyprzedzeniem i 

odrzuconego , uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych . Jeżeli uczeń nie pojawi 

się na zajęciach lekcyjnych ,wówczas jego nieobecność w szkole zostaje zarejestrowana jako 

nieobecność nieusprawiedliwiona ,co w konsekwencji może pociągnąć rodziców do poniesienia  

skutków prawnych i konieczności uregulowania kary pieniężnej .  

Nie złożenie wniosku z wyprzedzeniem może również skutkować nałożeniem kary pieniężnej. 

Wszelkie precedensy o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole zostaną skierowane do 

rozpatrzenia przez organizację 'Attendance, Compliance and Enforcement Service of Warwickshire 

Country Council'. 

Podkreśla się , iż  ustalone kary pieniężne są wystawiane każdemu z rodziców każdego 

nieobecnego dziecka (na przykład 2 dzieci i 2 rodziców, co oznacza, że każdy rodzic otrzyma 2 

faktury w wysokości 120 GBP za  każdą, w sumie 240 GBP za obydwoje dzieci, co może zostać 

zmiejszone do 60 GBP na dziecko, jeśli płatne w ciągu 21 dni). 

W przypadku nie uregulowania określonych należności finansowych w wyznaczonym do 

tego  terminie podanym w zawiadomieniu ,sprawa zostaje przekazana do 'Warwickshire 

County Council’s Legal Services' w zakresie postępowania karnego na podstawie przepisu  

'S444 Education Act 1996'.  

Powiadomienia o stałych karach są wydawane zgodnie z Kodeksem Postępowania 'Warwickshire 

County Council’s Code of Conduct for Penalty Notices'. 

 

Rozwój akademicki i społeczny twojego dziecka  jest naszym wspólnym priorytetem 



 


