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Шта је званична опомена о забрињавајућем 
понашању?
Забрињавајуће понашање је кад неко уради нешто што 
би могло да проузрокује или је проузроковало повреду 
или опасност себи или другима. Званична опомена 
говори ученику да је његово/њено понашање изазвало 
или могло нанети повреду или опасност за себе и друге. 
Сврха опомене је да вама и вашем детету стави до 
знања да његово/њено понашање мора да се поправи.
Званична опомена је писмо у којем је забележено 
забрињавајуће понашање вашег детета. Ваше дете у 
том тренутку неће бити искључено из школе.

Шта се дешава ако моје дете добије 
званичну опомену?
Директор ће вас контактирати што је могуће пре како би 
вас обавестио да школа даје детету званичну опомену. 
Он/она ће разговарати о томе како би ви и школа могли 
да радите заједно на пружању подршке вашем детету. 
Директор ће вам такође дати писмену копију званичне 
опомене.
Сврха званичне опомене је да вашем детету да време 
да разуме значај свог понашања и да се договори 
о плану подршке. Школа ће вама и вашем детету 
пружити прилику да се састанете са њима како бисте 
разговарали о понашању и планирали или расправљали 
о подршци која је вашем детету потребна.
Званична опомена о забрињавајућем понашању важи до 
50 школских дана. Током овог периода, ваше дете може 
бити привремено искључено из школе ако се понашање 
понови.

Шта да радим ако моје дете добије 
званичну опомену?
Скоро свако дете ће понекад радити ствари које нису 
у складу са школским правилима или Правилником 
понашања за ученике. Понекад, када се то догоди, 
ученик ће добити званичну опомену. На располагању су 
вам детаљније информације о томе шта да предузмете 
ако ваше дете има проблема у школи.
Ако ваше дете добије званичну опомену, то значи да 
треба да се обрати пажња на његово/њено понашање.  
Ваша сарадња са школом је врло важна у процесу 
усмеравања понашања вашег детета и заједничког 
проналажења решења. Разговарајте са директором 
школе о званичној опомени и сарађујте са тимом који 
подржава ваше дете како бисте постигли решење.

На располагању су вам информације о заступању вашег 
детета, као и Повеља школске заједнице, која садржи 
информације о томе како да комуницирате са школом.
Некада ће вашем детету бити потребна додатна помоћ. 
То може да значи да треба да одведете своје дете код 
његовог/њеног лекара или негог другог стручњака.

Шта ако се такво понашање понови?
Ако се забрињавајуће понашање понови у року од 
50 школских дана од првобитне званичне опомене, 
директор школе може да одлучи да ваше дете 
привремено искључи из школе. Одлука о привременом 
искључењу вашег детета ће се донети тек након што 
директор размотри понашање и индивидуалне потребе 
вашег детета и друге деце. На располагању су вам 
информације о привременом искључењу ученика.

Шта ако и даље постоје ствари које ме 
забрињавају?
Ако сте забринути за учење, понашање или добробит 
вашег детета у школи, најбоље место за почетак је 
разговор са учитељем или наставником, помоћником 
директора или замеником директора. Већина проблема 
може да се реши разговором са људима који познају 
ваше дете и ситуацију.
Понекад ћете можда морати да разговарате са неким 
другим. Ваша школа може да вам да информације о 
томе како да контактирате вашу локалну образовну 
канцеларију, која би вам могла помоћи. Такође 
размислите о разговору са лекаром вашег детета, ако 
мислите да би могли постојати медицински разлози за 
вашу забринутост.

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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