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Како да пружите подршку свом детету током 
привременог искључења из школе
Информативни лист за родитеље/старатеље

Како да пружите подршку свом детету
Добро место за почетак када подржавате здравље и 
добробит свог детета током привременог искључења 
из школе је прикупљање стручних информација и 
савета. За практичне савете и информације које 
ће подржати добробит вашег детета, пратите ове 
линкове:

• Добробит (Wellbeing)

• Услуге саветовања и психолога (Counselling and 
psychology services)

Позитивна и отворена комуникација између куће 
и школе помаже да се ученицима пружи најбоља 
прилика да буду успешни.

• Уверите своје дете да је цењени члан школске 
заједнице.

• Обавестите школу о свему што вас забрињава.

• Сарађујте са школским тимом на развоју и 
примени стратегија које подржавају ангажовање 
вашег детета у учењу.

• Присуствујте састанку за планирање повратка 
вашег детета у школу. Ово се може одржати 
лицем у лице, онлајн или телефоном.

• Разговарајте са својим дететом о одговарајућем 
понашању које обликује позитивну, безбедну, 
инклузивну средину за учење у којој се свима 
указује поштовање.

• Подстичите своје дете да активно дели своје 
мисли и идеје указујући при томе поштовање 
према другима.

Учење од куће током привременог 
искључења из школе
• Члан особља школе ће редовно контактирати вас 

и ваше дете током периода искључења.

• Помозите свом детету да учи тако што ћете 
одредити јасно време за радне периоде током 
дана, пронаћи миран простор и питати како 
напредује његово/њено учење.

• Осигурајте да дете има паузе, пије воду и 
подржите га ако је под стресом или је забринуто.

• Одвојите време за физичке активности.

• Надгледајте своје дете да бисте били сигурни 
да безбедно користи технологију. Веб страница 
Коришћење технологије (Using technology) садржи 
информације и ресурсе који би вам могли бити 
корисни.

Корисни линкови
• Пакети за учење (Learning packages)

• Савети и подршка у учењу за особе са 
инвалидитетом (Disability learning and support 
advice)

• Комплет ресурса за подршку у понашању 
(Behaviour support toolkit): Шта да радите ако је 
ваше дете привремено искључено из школе

• Kако да помогнете свом детету да учи од куће 
(Helping your child learn from home)

• Служба за помоћ деци (Kids Helpline) је једина 
бесплатна телефонска саветодавна служба за 
децу и младе од 5 дo 25 година. Назовите на 
1800 55 1800. 

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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