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Понашање
Ми желимо да обезбедимо безбедну и срећну школу 
за ваше дете. Подршка понашању ученика је кључна 
за промовисање, ангажовање и подизање успеха и 
добробит ученика. Школе имају за циљ да обезбеде 
инклузивну средину за учење у којој се подстичу 
сарадња, подршка и кохезија. Повеља школске 
заједнице описује како ово изгледа за родитеље, 
старатеље, васпитаче и школско особље.

Стратегија понашања ученика
Наша стратегија понашања ученика (Student 
Behaviour Strategy) помаже у изградњи инклузивног 
образовног система у којем је сваки ученик познат, 
цењен и збринут, а сви ученици могу да постигну 
максималне резултате. Знамо да је већа вероватноћа 
да ће ученици који осећају да им школа пружа 
подршку имати јачу везу са школом и бити активнији у 
свом учењу.

Позитивна средина у којој сви уживају поштовање 
промовише добробит, ангажовање и доприноси 
постизању академског успеха. Стратегија подржава 
превентиван, позитиван приступ усредсређен на 
ученике, у којем је доследност школе, породице и 
заједнице од кључног значаја. Применом принципа 
континуиране бриге (Care Continuum) ће се 
задовољити потребе свих ученика.

Кодекс понашања за ученике
Кодекс понашања за ученике (Behaviour Code for 
Students) описује понашање које се очекује у свим 
NSW државним школама. Школа вашег детета ће 
такође идентификовати какво понашање се очекује 
од ученика у школи. Особље у школи вашег детета 
ће подучавати и ценити понашање које се очекује од 
ученика.

Забрињавајуће понашање
Деца и млади понекад могу да испоље 
неприхватљиво понашање као нормалан део 
одрастања. Ваше дете је можда било под утицајем 
понашања других или је утицало на друге својим 
понашањем. Више информација о томе шта да 
радите ако вам је дете говорило о проблемима 
у понашању у школи можете да нађете на веб 
страници.

Детаљније информације
Ако желите да сазнате више о подршци у вези 
понашања или вас било шта забрињава у вези 
понашања вашег детета, обратите се школи.

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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