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Трајно искључење из школе
Информативни лист за родитеље/старатеље

Шта је трајно искључење из школе?
Трајно искључење је када директор школе и директор 
образовног руководства кажу ученику да мора 
да напусти школу без права на повратак. Трајно 
искључење из школе је озбиљна ствар. Ваша школа 
ће учинити све да подржи ваше дете пре него што се 
донесе одлука о трајном искључењу.

Директори школе могу да трајно искључе ученике из 
два разлога:

• Ученици испољавају веома забрињавајуће 
понашање и планови да се контролише њихово 
понашање нису били успешни.

• Ученици имају више од 17 година и не учествују у 
учењу или њихово понашање негативно утиче на 
учење других ученика. 

Директори школа ће размотрити како је школа 
подржала учење вашег детета узимајући у обзир 
његове/њене потребе и остале чињенице пре него 
што одлуче да дете трајно искључе из школе.

Пре него што дође до трајног искључења, директор 
ће вас контактирати да вас обавести да школа 
намерава да трајно искључи ваше дете. Школа 
ће издати писмено обавештење о потенцијалном 
избацивању и позвати вас и ваше дете на састанак да 
вас обавести о разлозима и разговара о томе шта ће 
се догодити ако ваше дете буде трајно искључено из 
школе. Директор школе ће вам дати сва релевантна 
документа. На састанак можете да поведете особу за 
подршку. Ова особа може да пружи вама и/или вашем 
детету емоционалну и практичну подршку.

После састанка, имаћете седам школских дана да 
дате одговор школи са разлозима зашто ваше дете не 
би требало да буде искључено. Директор ће имати у 
виду овај одговор као део процеса доношења одлуке.

Шта се дешава ако моје дете буде трајно 
искључено из школе?
Директор школе и директор образовног руководства 
ће заједно одлучити да ли ће ученик бити трајно 
искључен или не. У року од 24 сата од одлуке о 
трајном искључењу ученика, директор мора да 
обавести ученика и његове/њене родитеље или 
старатеље и Министарство образовања NSW-а .

Ако је ваше дете млађе од 17 година а избачено је 
из школе због свог понашања, директор мора у року 
од 15 школских дана да пронађе нову школу или неку 
другу средину за наставак учења.

Ако ваше дете има више од 17 година, ви и ваше 
дете треба да тражите друге опције за наставак 
образовања вашег детета или за запошљавање.

Да ли могу да се жалим на трајно 
искључење?
Да, ако сматрате да су директор школе и директор 
образовног руководства донели неправедну 
одлуку или нису следили одговарајућу процедуру.  
Погледајте Информације о жалбама.

На располагању су вам информације о заступању 
вашег детета, као и наша Повеља школске 
заједнице, која садржи информације о томе како да 
комуницирате са школом.

Како да поднесем жалбу?
Ако сте забринути због трајног искључења вашег 
детета, о донетим одлукама или подршци и помоћи 
коју су указани, на веб-страници ћете наћи детаљније 
информације о подношењу жалбе.

Телефонска преводилачка служба
Ако желите да контактирате школу и треба вам 
помоћ у вези енглеског језика, молимо да назовете 
Телефонску преводилачку службу на 131 450, кажете 
који језик говорите и замолите оператера да назове 
школу. Оператер ће вас спојити са тумачем да вам 
помогне у разговору. Ова услуга је за вас бесплатна.
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