
 
  
 
 

PRANEŠIMAI APIE BAUDĄ 
 

Dėl mokyklos nelankymo - Pagal S444 1996 m. Švietimo įstatymą 
 

Informacija tėvams ir globėjams 
 

Įvadas 
Įstatymų numatyta tvarka Vietinė vadovybė arba kita kompetentinga institucija turi teisę išsiųsti 
pranešimą apie baudą tėvams / globėjams, kurie nepaiso savo įstatyminės atsakomybės 
užtikrinti reguliarų mokyklos lankomumą savo vaikui.  Pamokų praleidinėjimas yra pirmenybinės 
svarbos  tiek nacionaliniu, tiek vietiniu lygmeniu, kadangi nelankant mokyklos krinta mokinio 
žinių lygis, pertraukiama mokymosi rutina bei trikdomas kitų vaikų mokymosi procesas. 
 
Plačiau apie baudos pranešimus 
Jeigu vaikas reguliariai nelanko mokyklos  be pateisinamos priežasties  laikytina, kad tėvai / 
globėjai pažeidžia įstatymą.  Priklausomai nuo aplinkybių tokie atvejai gali būti patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn pagal 1996 m. Švietimo įstatymo 444 skirsnį. 
 
Baudžiamosios atsakomybės alternatyva yra pranešimas apie baudą. Šio pranešimo pagrindu 
tėvams / globėjams skiriama bauda, kurią sumokėję pastarieji išvengia baudžiamosios 
atsakomybės bei teistumo.  
 
Baudos dydis  
Baudos dydis siekia 120 GBP, tačiau jei bauda sumokama per 21 dieną nuo jos paskyrimo 
dienos, ši suma siekia 60 GBP. 
 
Įteikimo būdas 
Pranešimai apie baudą visuomet siunčiami per 1-osios klasės pašto tarnybą gavėjo adresu 
individualiai kiekvieno vaiko tėvui / motinai/ globėjams 
 
Baudos pranešimų kriterijai 
Lankaširo grafystės taryba priėmė elgsenos kodeksą, kuriuo apibrėžiamos aplinkybės, kuomet 
galioja baudos pranešimo nuostatos, kaip antai:  
 
 be pateisinamos priežasties praleidinėjamos pamokos (taip pat ir dėl tėvams žinomų 

priežasčių) 
 savavališkas neatėjimas į mokyklą 
 nuolatinis vėlavimas** į pamokas 
 nebuvimas mokykloje be pateisinamos priežasties semestro metu 
 vėlavimas grįžti  į mokyklą pasibaigus pateisinamam atleidimui 

 
Prieš perduodant tėvus svarstymui dėl baudos skyrimo kiekvienu atveju mokinys be 
pateisinamos priežasties turi būti praleidęs mažiausiai 5 dienas / 10 sesijų per semestrą arba 7 
dienas / 14 sesijų per du semestrus iš eilės.  

* Sąvoka „tėvai“, kiek tai susiję su vaiku arba jaunuoliu, nusako bet kokį asmenį, nebūtinai biologinius šio vaiko / 
jaunuolio tėvus, kuriam (-iai) galioja šio vaiko priežiūros įsipareigojimai, arba kas globoja šį vaiką. 
 
** nuolatinis vėlavimas - reiškia situaciją, kai mokinys atvyksta į pamokas po to, kai yra baigta pamokų lankomumo 
patikra 



    
 
 
 
 
 
Įspėjimai 
Pamokų praleidimo be pateisinamos priežasties arba nuolatinio vėlavimo** atvejais gausite 
raštišką įspėjimą apie tai, kad jums gresia bauda.  Prie šio įspėjimo taip pat pridėsime ir jūsų 
vaiko mokyklos lankomumo suvestinę. Šiame įspėjamajame laiške rasite informacijos, kad 15 
mokyklos darbo dienų bus stebimas jūsų vaiko mokyklos lankomumas; nustačius pamokų 
praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, jums bus išsiųstas pranešimas apie baudą. 
 
Nebuvimo mokykloje be pateisinamos priežasties atvejais įspėjimai bus siunčiami, tik jei prieš 
tai laiku pateikėte pranešimą apie numatomą jūsų vaiko nebuvo mokykloje laikotarpį. Tai 
reiškia, kad tam tikrais atvejais pranešimai apie baudą gali būti atsiųsti ir be įspėjimo. 
 
Apeliacijos 
Įstatymais numatytos apeliacijos teisės po to, kai gavote pranešimą apie baudą, nėra. Tačiau 
gavus įspėjimą arba pranešimą apie baudą, jei pageidaujate, galite teikti mums skundą 
(daugiau informacijos žr. „Dažniausiai užduodami klausimai“). Pranešimo apie baudą trukmės 
pratęsimas  arba jo atidėjimas negalimas, nepaisant to, kad mokykla tuo metu dar nagrinėja 
jūsų pateiktą skundą. 
 
Baudos mokėjimas 
Informacija apie baudos mokėjimą bus nurodyta pranešime apie baudą.  Turėkite galvoje, kad, 
gavus pranešimą, baudos mokėjimas dalimis nėra leidžiamas. Priminimai sumokėti baudą 
nesiunčiami.  
 
Baudos nesumokėjimo pasekmės 
Pilnai sumokėti baudai turite 28 dienas nuo pranešimo gavimo datos; šiam terminui pasibaigus 
vietinė vadovybė daugeliu atvejų bylą perduoda žemiausios instancijos magistratų teismui, kuris 
nagrinėja pirminį pažeidimą, t.y. kodėl jūsų vaikas reguliariai nelanko mokyklos. 
 
Nesumokėjus baudos po to kai buvo gautas pranešimas apie baudą, bus atsiųsta visa 
dokumentacija dėl jūsų bylos perdavimo į teismą. Tam tikrais atvejais atvykti į teismo posėdį gali 
ir nereikėti; tiesiog gausite bylos išrašą, kuriame bus pateiktas paaiškinimas, kaip vyko 
procesas ir ką daryti toliau.  
 
Jei teismas pripažins jus kaltu (-a), jums gresia tam tikros bausmės, įskaitant pinigines baudas 
iki 2 500 GBP ir (arba) laisvės atėmimą iki trijų mėnesių.  Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių 
gali būti priimti dar ir kitokie nuosprendžiai, kaip antai, nutartis dėl vaiko priežiūros įsipareigojimų 
arba bendruomeninės veiklos nuobaudos.  Taip pat gali tekti sumokėti teismo išlaidas. 
 
Sumokėjus pirminę baudą tam laikotarpiui esate atleidžiamas (-a) nuo potencialios teisinės 
atsakomybės.  Tačiau, jei ir toliau kartojasi ta pati situacija dėl prasto jūsų vaiko mokyklos 
lankomumo, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, byla gali būti atnaujinta.   
 
Jei turite  problemų, susijusių su jūsų vaiko mokyklos lankomumu, informuokite mokyklą, kad 
aptartume pagalbos jums galimybes. 

** nuolatinis vėlavimas - reiškia situaciją, kai mokinys atvyksta į pamokas po to, kai buvo uždarytas mokyklos 
registras (registre pažymėta kaip U) 
 

Redakcija: 2018 m. rugpjūčio mėn. 
 



DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE PRANEŠIMĄ DĖL BAUDOS 
 

Mano vyras / žmona / partneris taip pat gavo tokio paties pobūdžio pranešimą apie tą patį 
pažeidimą - ar tai reiškia, kad baudą turime sumokėti abu? 
Taip. Baudos pranešimas dėl to, kad neužtikrinamas reguliarus vaiko mokyklos lankomumas, 
taikytinas abiems konkretaus vaiko tėvams. Kiekvienam iš tėvų pranešimas apie baudą išsiunčiamas 
atskirai; kad išvengtų teisėsaugos įsiterpimo, jie abu privalo sumokėti šią baudą. 
 
Mano partneris (-ė) gavo pranešimą apie baudą, tačiau jis / ji nėra biologinis (-ė) mano vaiko tėvas 
/ motina - ar jam / jai taip pat reikia susimokėti baudą? 
Taip. * Sąvoka „tėvai“, kiek tai susiję su vaiku arba jaunuoliu, nusako bet kokį asmenį, nebūtinai 
biologinius šio vaiko / jaunuolio tėvus, kuriam (-iai) galioja šio vaiko priežiūros įsipareigojimai, arba 
kas globoja šį vaiką, t.y. vaikas su šiuo asmeniu gyvena bei kasdien kontaktuoja. 
 
Dėl mano vaiko buvo atsiųsti trys pranešimai apie baudą - po vieną abiems biologiniams tėvams ir 
vienas patėviui / pamotei. Ar tai teisinga? 
Taip. Kaip jau minėta tėvams gali būti atsiųstas pranešimas apie baudą dėl to, kad jie neužtikrina 
reguliaraus savo vaiko mokyklos lankomumo. Sąvoka „tėvai“, kiek tai susiję su vaiku arba jaunuoliu, 
nusako bet kokį asmenį, nebūtinai biologinius šio vaiko / jaunuolio tėvus, kuriam (-iai) galioja šio vaiko 
priežiūros įsipareigojimai, arba kas globoja šį vaiką. Tai reiškia, kad pranešimą apie baudą gali gauti ir 
kelis asmenys. 
 
Aš esu teta / dėdė / močiutė / senelis / šeimos draugas (-ė) - kodėl man buvo atsiųstas pranešimas 
apie baudą? 
Kaip jau minėta, sąvoka „tėvai“, kiek tai susiję su vaiku arba jaunuoliu, nusako bet kokį asmenį, 
nebūtinai biologinius šio vaiko / jaunuolio tėvus, kuriam (-iai) galioja šio vaiko priežiūros 
įsipareigojimai, arba kas globoja šį vaiką, t.y. vaikas su šiuo asmeniu gyvena bei kasdien kontaktuoja. 
Jūs gavote pranešimą apie baudą, nes pagal Švietimo įstatymą  buvote nustatytas (-a) kaip šį vaiką 
prižiūrintis asmuo.  
 
Gavau pranešimą dėl baudos todėl, kad mano vaikas nebuvo mokykloje be pateisinamų priežasčių, 
tačiau, mano manymu, šis nebuvimas turėtų būti pateisintas išimtinių aplinkybių tvarka / kitais 
atvejais mano vaikas nepriekaištingai lanko mokyklą / mano vaiko pažangumas aukštas / tai pirmas 
kartas, kai dėl man žinomų priežasčių vaikas nebuvo mokykloje. Ar galėčiau apeliuoti šią baudą? 
Įstatymais numatytos apeliacijos teisės po to, kai gavote pranešimą apie baudą, nėra. Ar vaiko 
nebuvimas mokykloje įmanomas išimtinių aplinkybių tvarka sprendžia mokyklos direktorė); toks 
nebuvimas pateisinamas jį įregistruojant pagal Švietimo departamento nurodymus, vadovaujantis 
Edukacinėmis mokinių lankomumo taisyklėmis. Jei kyla kokių nors klausimų, kodėl mokykla atsisako 
pateisinti jūsų vaiko nebuvimą mokykloje  arba dėl mokyklos sprendimo skirti jums baudą, neformaliai 
kreipkitės į mokyklos direktorę arba mokyklos nustatyta skundų teikimo tvarka teikite skundą 
vadovaujančiai institucijai.  
Vietinės vadovybės mokyklų lankomumo kontrolės teisinis skyrius  negali atsakyti į klausimus dėl 
mokyklos sprendimų - visi tokio tipo klausimai yra persiunčiami atgal mokyklos vadovybei.  
 
Mano vaikas nebuvo mokykloje dėl ligos. Kodėl man skirta bauda? 
Mokyklos lankomumo suvestinėje rasite pažymėtas datas, kai jūsų vaikas  praleido pamokas  be 
pateisinamos priežasties. Šios aplinkybės sąlygojo jums skiriamą baudą. Sprendimą, ar pateisinti 
praleistas pamokas dėl vaiko sveikatos problemos įtarimo, priima mokykla. Jei nesutinkate su 
mokyklos sprendimu, savo nuomonę neformaliai išdėstykite mokyklos direktorei arba mokyklos 
nustatyta skundų teikimo tvarka teikite skundą vadovaujančiai institucijai.  
Vietinės vadovybės mokyklų lankomumo kontrolės teisinis skyrius negali atsakyti į klausimus dėl  
mokyklos sprendimų - visi tokio tipo klausimai yra persiunčiami atgal mokyklos vadovybei.  
 



Šiuo metu nagrinėjamas klausimas dėl mano nepritarimo mokyklos priimtam sprendimui  dėl jų 
reikalavimo skirti  man baudą, nes mano vaikas nebuvo mokykloje. Ar pranešimas dėl baudos 
skyrimo man bus atidėtas, iki kol šis klausimas bus išspręstas? 
Vadovaujantis pranešimo apie baudą reglamentais, galimybės atidėti arba nukelti baudos mokėjimą 
nėra. Po to, kai jau gavote jums adresuotą pranešimą apie baudą, nors ir šis klausimas jums dar 
atrodo ginčytinas, kad išvengtumėte bylos perdavimo teismui, bet kokiu atveju turite sumokėti 
pranešime nurodyta baudos sumą per nustatytą terminą. Jeigu būtų priimtas sprendimas, kad bauda 
už praleistas vaiko pamokas jums skirta neteisėtai, pinigai jums bus grąžinti. 
 
Manau, kad pranešime apie baudą yra klaidų; ar man vis tiek reikia sumokėti baudą? 
Net jei manote, kad pranešime yra klaidų, negalite jo ignoruoti, nes vis tiek esate atsakingas (-a). Kaip 
įmanoma greičiau turite kreiptis į baudą skyrusią instituciją (teismo raštinė), kuri išnagrinės bylą ir 
informuos jus, ar ši bauda anuliuojama, ar bus skiriama iš naujo, ir ar jums bet kokiu atveju reikės ją 
sumokėti. 
 
Kaip sumokėti baudą? Baudą galite sumokėti kortele „MasterCard“, „Maestro“, „Visa“, „Electron“ ir 
„Solo“  tinklapyje www.lancashire.gov.uk/online/pn. Mokėdami šalia turėkite gautą pranešimą apie 
baudą, nes jūsų bus paprašyta įvesti šio pranešimo numerį.  Alternatyviai, galite užpildyti baudos 
pranešimo apačioje esančią šaknelę ir nuplėšę ją išsiųsti arba pristatyti vietinei vadovybei nurodytu 
adresu kartu su čekiu arba pašto orderiu reikiamai sumai. 
 
Kaip man žinoti, kad mano mokėjimas paštu pasiekė gavėją? 
Teisimo raštinės darbuotojai atsiųs jums patvirtinamąjį pranešimą, kad jūsų mokėjimą gavo. 
 
Jei baudą sumoku paštu, ar kartu su mokėtina suma reikia siųsti dar ką nors? 
Kartu siųskite šaknelę, kurią nuplėšėte nuo pranešimo apie baudą apatinės dalies arba kitoje čekio 
arba pašto orderio pusėje įrašykite savo bei susijusio mokinio vardą ir pavardę. Jeigu mes negalėsime 
nustatyti, kas yra mokėtojas, ir su kokiu mokiniu siejamas šis mokėjimas, jūs nebūsite atleistas (-a) 
nuo pažeidimo, o jūsų byla bus perduoda teismui. Kur kas patogesnis būdas baudai sumokėti yra 
internetas www.lancashire.gov.uk/online/pn. Mokėdami šalia turėkite savo pranešimą apie baudą, 
nes jūsų bus paprašyta įvesti šio pranešimo numerį.  
 
Ką daryti, jei pamečiau pranešimą apie baudą? Vis tiek galite sumokėti paštu, kitoje čekio arba pašto 
orderio pusėje įrašykite savo bei mokinio, su kuriuo siejamas šis baudos pranešimas, vardą ir pavardę. 
Jei reikia pagalbos, skambinkite mums 01772 534950.  
 
Gavau daugiau nei vieną pranešimą dėl mokėtinos baudos. Norėčiau sumokėti per paštą. Ar 
turėčiau mokėjimą siųsti atskirais čekiais / pašto orderiais, ar visą baudos sumą galiu įtraukti į 
vieną čekį / pašto orderį? 
Norėdami apmokėti baudas gavę iš daugiau nei vieną baudos pranešimą, galite visą sumą sumokėti 
vienu čekiu arba pašto orderiu; tik nepamirškite nurodyti savo informacijos, kad mes žinotume,   
kurias baudas sumokate. 
 
Aš neturiu pinigų baudai sumokėti, ar galiu mokėti dalimis? Vadovaujantis pranešimo apie baudą 
reglamentais, galimybės mokėti baudą dalimis nėra. Baudas reikia sumokėti pilnai per pranešime apie 
baudą nurodytą terminą.  
 
Aš prašiau, kad kažkas kitas sumokėtų už mane baudą, tačiau tas žmogus šito nepadarė, o baudos 
terminas jau pasibaigė? Ar atsakomybė krenta ant manęs? Taip. Jūs esate atsakinga(s) už jums 
skirtą baudą. Jei nesumokėsite baudos dėl kokios nors priežasties, jūsų byla  bus perduota teismui. 
Teismas atmes jūsų pasiaiškinimą, kad patikėjote kitam asmeniui sumokėti baudą už jus. 
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