
 
  
 
 

NOTIFICĂRI DE PENALIZARE 
 

Absența școlară - S444 Legea Educației (Education Act) din anul 1996 
 

Informații pentru părinți și îngrijitori 
 

Introducere 
Legea acordă împuterniciri autorității locale și altor organisme desemnate să emită notificări de 
penalizare în cazul în care se consideră că un părinte /îngrijitor nu și-a îndeplinit obligația legală 
de a asigura frecventarea școlară normală a copilului. Reducerea absențelor de la școală este o 
prioritate cheie la nivel național și local, deoarece absența de la școală dăunează nivelului de 
pregătire a elevului și perturbă rutinele școlare și procesul de învățare a celorlalți. 
 
Explicarea notificărilor de penalizare 
Părinții /îngrijitorii comit o infracțiune dacă un copil nu frecventează în mod regulat școala, iar 
absențele sunt clasificate ca neautorizate. În funcție de circumstanțe, astfel de cazuri pot 
determina urmărirea penală în conformitate cu Secțiunea 444 din Legea educației (Education 
Act) din anul 1996. 
 
Notificarea de penalizare reprezintă o alternativă la urmărirea penală. În cazul în care părinții 
/îngrijitorii plătesc amenda, ei pot evita urmărirea penală și primirea unei condamnări penale.  
 
Costurile amenzii  
Notificările de penalizare sunt emise la suma de 120 lire sterline, însă dacă sunt plătite în 
termen de 21 zile de la emitere, costul este de 60 lire sterline. 
 
Metoda de livrare 
Notificările de penalizare vor fi întotdeauna expediate de un curierat de clasă I la domiciliul dvs. 
și sunt eliberate fiecărui părinte /îngrijitor individual pentru fiecare copil. 
 
Criteriile pentru Notificările de penalizare 
Consiliul comitatului Lancashire a adoptat un cod de conduită care stabilește circumstanțele în 
care pot fi utilizate Notificările de penalizare, cum ar fi:  
 
 absența neautorizată (inclusiv absența permisă de părinți) 
 chiulul 
 tardivitatate persistentă ** la școală 
 plecarea neautorizată în timpul semestrului 
 întoarcere întârziată din absența autorizată 

 
În fiecare caz, un elev trebuie să fi avut cel puțin 5 zile școlare /10 sesiuni de absență 
neautorizată în cursul semestrului sau 7 zile școlare /14 sesiuni de absență neautorizată în 2 
semestre consecutive înainte de examinarea unei notificări de penalizare.  

* Expresia "părinte", în ceea ce privește un copil sau o persoană tânără, include orice persoană care nu este 
părinte a copilului, dar care are răspunderea părintească pentru acesta sau aceasta sau care are grijă de copil. 
 
** tardivitate persistentă se referă la elevii care sosesc după ce registrul școlar a fost închis 



    
 
 
 
 
Avertismente 
În cazul absenței neautorizate și a tardivității persistente **, veți primi un avertisment scris cu 
privire la posibilitatea emiterii unei notificări. Acesta va include o copie a detaliilor privind 
prezența copilului dvs. Scrisoarea de avertizare vă va informa despre o perioadă de 
monitorizare de 15 zile școlare în care copilul dvs. nu trebuie să aibă absențe neautorizate de la 
școală, în caz contrar se va emite o notificare de penalizare. 
 
În cazuri de plecare neautorizată, vor fi emise avertismente, dacă au fost oferite informații 
suficiente privind absența intenționată. Aceasta înseamnă că, în anumite cazuri, notificările de 
penalizare pot fi emise fără avertisment. 
 
Contestații 
Nu există drept legal de atac după emiterea unei notificări de penalizare. Cu toate acestea, la 
primirea unei notificări de avertizare sau penalizare, puteți face declarații dacă doriți (pentru mai 
multe informații, consultați rubrica privind întrebările frecvente). Perioadele de executare a 
Notificărilor de penalizare nu pot fi prelungite sau suspendate în timp ce școala analizează 
declarațiile. 
 
Plata 
Detalii privind modalitățile de plată vor fi incluse în notificarea de penalizare. Trebuie să știți că 
plata parțială sau în rate nu este o opțiune în cazul notificărilor de penalizare. Nu vor fi trimise 
mesaje de reamintire.  
 
Consecințele neachitării 
Dispuneți de o perioadă maximă de 28 zile de la primirea notificării pentru a plăti integral 
penalizarea, după care autoritatea este obligată în majoritatea cazurilor să demareze 
procedurile în instanța locală a magistraților pentru infracțiunea inițială de a nu fi asigurat 
prezența regulată a copilului dvs. la școală. 
 
În cazul neachitării unei notificări de penalizare, va fi emisă corespondență suplimentară privind 
procedurile judiciare. În unele cazuri, poate să nu fie necesară prezența în instanță; 
documentația instanței pe care o primiți vă va explica procedurile și ce trebuie să faceți în 
continuare.  
 
Dacă sunteți găsit vinovat/ă, acest lucru poate atrage o serie de pedepse, inclusiv amenzi de 
până la 2.500 lire sterline și /sau până la trei luni de închisoare. În funcție de împrejurări, pot fi 
impuse alte dispoziții, cum ar fi Ordine de parentaj sau Sentințe comunitare. Pot fi impuse și 
costuri.   
 
Plata notificării vă eliberează de posibila răspundere pentru condamnare pentru perioada 
respectivă. Cu toate acestea, ar putea fi cazul să fie examinată urmărirea penală pentru alte 
perioade de frecventare redusă care nu sunt acoperite de notificare, în funcție de circumstanțe.   
 
 
Dacă aveți motive de îngrijorare cu privire la prezența copilului dvs., vă recomandăm să luați 
legătura cu școala pentru a discuta tipul de sprijin care ar fi disponibil. 

** tardivitate persistentă se referă la elevii care sosesc după ce registrul școlar a fost închis (marcați ca U în 
registru) 
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE NOTIFICAREA DE PENALIZARE 
 

Soțul /soția /partenerul meu a primit, de asemenea, o notificare de penalizare pentru aceeași 
infracțiune - înseamnă că amândoi trebuie să plătim amenda? 
Da. Toți părinții unui copil pot primi o notificare de penalizare pentru că nu asigură prezența lor 
regulată la școală. Fiecare notificare de penalizare este emisă individual pentru fiecare părinte, pentru 
fiecare copil și toate trebuie să fie plătite astfel încât să se evite urmărirea penală. 
 
Partenerul meu a primit o notificare de penalizare, dar el /ea nu este tatăl /mama biologic/ă al 
copilului meu – mai trebuie să plătească în acest caz? 
Da.  * Expresia "părinte", în ceea ce privește un copil sau o persoană tânără, include orice persoană 
care nu este părinte al copilului, dar care are răspunderea părintească pentru acesta sau aceasta sau 
care are grijă de copil, adică locuiește împreună și intră zilnic în contact cu copilul. 
 
Au fost emise trei notificări de penalizare cu privire la copilul meu - una pentru fiecare părinte 
biologic și una pentru un părinte vitreg - este corect? 
Da. Așa cum este indicat mai sus, tuturor părinților le poate fi expediată o notificare de penalizare 
pentru neasigurarea frecventării regulate a școlii, iar expresia "părinte", în ceea ce privește un copil 
sau o persoană tânără, include orice persoană care nu este părinte al copilului, dar care are 
răspunderea părintească pentru acesta sau aceasta sau care are grijă de copil. Aceasta înseamnă că 
mai multor persoane le poate fi aplicată o notificare de penalizare. 
 
Sunt mătușa /unchiul /bunica /bunicul /prietenul de familie - de ce am primit o amendă? 
Așa cum este indicat mai sus, expresia "părinte", în ceea ce privește un copil sau o persoană tânără, 
include orice persoană care nu este părinte al copilului, dar care are răspunderea părintească pentru 
acesta sau aceasta sau care are grijă de copil, adică locuiește împreună și intră zilnic în contact cu 
copilul. Ați primit notificările de penalizare deoarece ați fost identificat/ă ca părinte în conformitate 
cu Legea educației (Education Act) în privința copilului.  
 
Am primit o notificare de penalizare pentru plecare neautorizată, dar cred că plecarea ar fi trebuit 
să fie autorizată, deoarece circumstanțele sunt excepționale /altfel prezența copilului meu este 
excelentă /copilul meu are rezultate bune /aceasta este prima dată când am luat copilul de la 
școală - pot contesta notificarea de penalizare? 
Nu există drept legal de atac pentru o notificare de penalizare. Este la discreția directorului dacă o 
absență este considerată excepțională sau nu și este înregistrată ca autorizată în conformitate cu 
Îndrumările Direcției pentru Educație privind aplicarea Reglementărilor Educației în materie de 
Înregistrare a Elevului. Orice întrebare cu privire la refuzul școlii de a autoriza plecarea sau la decizia 
școlii de a solicita o notificare de penalizare trebuie să fie abordată în mod informal cu directorul școlii 
sau organul de conducere prin procedura școlii referitoare la reclamații.  Echipa juridică din cadrul 
Autorității Locale pentru Frecvența în Școli nu poate răspunde la întrebări cu privire la procesul de 
luare a deciziilor în școli - orice astfel de întrebări vor fi adresate înapoi școlii.  
 
Copilul meu a fost bolnav; de ce am fost amendat/ă? 
Fișa privind frecvența vă va arăta absențele care au fost marcate ca neautorizate și care au declanșat 
notificarea de penalizare. Este decizia școlii dacă autorizează sau nu absențele pentru presupusa 
boală. Dacă nu sunteți de acord cu decizia școlii, trebuie să adresați motivele dvs.de îngrijorare 
directorului în mod informal sau organului de conducere prin procedura școlii referitoare la reclamații.  
Echipa juridică din cadrul Autorității Locale pentru Frecvența în Școli nu poate răspunde la întrebări cu 
privire la procesul de luare a deciziilor în școli - orice astfel de întrebări vor fi adresate înapoi școlii.  
 
Port în prezent discuții cu școala cu privire la decizia lor de a nu aproba /solicita o notificare de 
penalizare pentru absența copilului meu. Va rămâne în așteptare notificarea de penalizare în timp 
ce problema este gestionată? 



Regulamentul privind notificarea de penalizare nu permite întârzierea sau prelungirea termenelor de 
plată. Având în vedere că notificările de penalizare au fost deja emise, în timp ce gestionați problema, 
va trebui în continuare să plătiți notificările de penalizare în termenele specificate de timp pentru a 
evita urmărirea în instanță. În cazul în care decizia de a nu autoriza absența pentru care a fost emisă 
amenda este ulterior anulată, se poate emite o rambursare. 
 
Cred că notificarea de penalizare conține greșeli; mai trebuie să plătesc? 
Dacă credeți că amenda conține erori semnificative, nu trebuie să o ignorați, deoarece veți fi în 
continuare responsabil/ă. Trebuie să contactați funcționarul emitent (executor judecătoresc) cât mai 
curând posibil, care va putea cerceta problema și vă va informa dacă va fi retrasă și/ sau emisă din 
nou sau nu și dacă va trebui să plătiți în continuare. 
 
Cum plătesc amenda? Puteți plăti amenda dvs. online folosind MasterCard, Maestro, Visa, Electron și 
Solo la adresa www.lancashire.gov.uk/online/pn. Veți avea nevoie de notificarea de penalizare, 
deoarece vi se va cere numărul notificării de penalizare. În mod alternativ, puteți să completați 
indicația de plată în partea de jos a notificării și să o trimiteți sau să o furnizați Autorității Locale la 
adresa indicată cu un cec sau un mandat poștal pentru suma corespunzătoare. 
 
De unde știu că plata trimisă prin poștă a fost primită? 
Executorul judecătoresc vă va trimite o scrisoare menționând primirea plății. 
 
Trebuie să mai trimit ceva odată cu plata mea când plătesc prin poștă? 
Trebuie să trimiteți indicația de plată din partea de jos a notificării de penalizare sau să vă scrieți 
numele și numele elevului pe partea din spate a cecului sau a mandatului dvs. poștal. Dacă nu putem 
identifica cine a plătit și la care elev se referă plata, infracțiunea nu va fi achitată și veți fi adus/ă în 
instanță. Poate vă este mai comod să plătiți online la adresa www.lancashire.gov.uk/online/pn. Veți 
avea nevoie de notificarea dvs. de penalizare, deoarece vi se va cere numărul notificării de penalizare.  
 
Ce se întâmplă dacă pierd notificarea de penalizare? Puteți plăti în continuare prin poștă, vă rugăm 
să vă scrieți numele și numele elevului la care se referă notificarea de penalizare în partea din spate a 
cecului sau a mandatului poștal. Puteți apela 01772 534950 dacă aveți nevoie de asistență.  
 
Am mai multe notificări de penalizare și vreau să plătesc prin poștă, trebuie să trimit cecuri 
/mandate poștale separate sau pot trimite un cec /mandat poștal pentru plata amenzii? 
Puteți utiliza un cec sau mandat poștal pentru a plăti mai multe notificări de penalizare, asigurați-vă 
doar că includeți informații cu plata care ne indică care sunt notificările de penalizare pe care le 
plătiți. 
 
Nu-mi permit să plătesc amenda, pot plăti în rate? 
Regulamentele privind notificările de penalizare nu permit plățile parțiale și se recomandă plata 
integrală a amenzilor în termenele specificate în notificarea de penalizare.  
 
Am dat amenda mea unei alte persoane ca să o plătească, dar nu a făcut-o și termenul a expirat. 
Sunt în continuare responsabil/ă? 
Da. Sunteți responsabil/ă pentru notificarea de penalizare emisă dvs. Dacă amenda nu este plătită din 
oarecare motiv, cazul va fi încă pasibil pentru urmărire penală. Faptul că v-ați bazat pe o altă 
persoană care să plătească amenda dvs. nu constituie o cale de apărare disponibilă la instanța de 
judecată. 
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