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Информативни лист за родитеље/старатеље

Шта је привремено искључење?
Привремено искључење из школе је када школа тражи 
од ученика да не похађа школу неко време. Ученици од 
припремне године до 2. године могу бити искључени до 
5 школских дана, а ученици од 3. до 12. године могу бити 
искључени до 10 школских дана.
Директори школа могу да привремено искључе ученика 
из школе када је његово понашање некога повредило или 
довело у опасност и када постоји ризик за безбедност 
неке друге особе. Директори школа могу да привремено 
искључе ученика када су већ покушали да контролишу 
неприхватљиво и забрињавајуће понашање ученика на 
друге начине, а школи је потребно време да планира 
подршку за понашање и успостави мере безбедности. 
Директори морају узети у обзир понашање и потребе самог 
ученика када одлучују о привременом искључењу.
Пре него што дође до привременог искључења, директор 
школе треба да изда званичну опомену у односу на 
понашање које изазива забринутост. Ако је понашање 
озбиљно или представља безбедносни проблем, ваше дете 
може бити искључено из школе без претходне званичне 
опомене.

Шта се дешава када је моје дете 
провремено искључено из школе?
У року од 24 сата од одлуке да привремено искључи 
ученика, директор мора да усмено обавести ученика, где је 
то прикладно, а писмено родитеље или старатеље, ако је 
могуће. Вама и вашем детету мора да буде дата прилика да 
се састанете са школом и дате свој одговор на привремено 
искључење. Школа ће сарађивати са вама  на разради 
стратегија и подршке која може да се примени да би се 
помогло вашем детету.
Током привременог искључења вашем дете неће бити 
дозвољено да долази у школу. Школа ће пружити вашем 
детету подршку да настави да учи током искључења 
и одржаваће везу са вама и вашим дететом. Списак 
са саветима о добробити вашег детета може да вам 
помогне да пружите помоћ и подршку свом детету током 
привременог искључења.

Продужење привременог искључења
Ако привремено искључење не даје довољно времена за 
планирање подршке или ако постоји стални безбедносни 
ризик који још није отклоњен, директор школе може,  након 
разговора с директором за образовно руководство, да 
продужи привремено искључење. Ако је такво продужење 
одобрено, родитељи/старатељи ће бити обавештени о томе 
пре краја периода привременог искључења.

Да ли могу да се жалим на привремено 
искључење?
Да, ако сматрате да су директор школе  и директор 
образовног руководства донели неправедну одлуку, или 
се нису придржавали одговарајућих правила. Детаљније 
информације ћете наћи у Информативном листу о жалбама.
Детаљније информације о заступању вашег детета су вам 
на располагању, као и наша Повеља школске заједнице која 
садржи информације о начинима комуникације са школама.

Шта је састанак за планирање повратка у 
школу?
Ваше дете ће се вратити у школу на дан истека или пре 
истека привременог искључења. Ваша сарадња са школом 
је врло важна у процесу усмеравања понашања вашег 
детета и заједничког проналажења решења. Пре него што 
се ваше дете врати, школа ће вас контактирати телефоном 
да уговори састанак о планирању повратка у школу са 
школским особљем које блиско сарађује са вашим дететом. 
Састанак може да се одржи у школи, телефонски или 
онлајн, у формату који ће дати најбољу шансу за позитивну 
дискусију. На састанку ће се расправљати о томе како 
можете заједно да подржите своје дете када се врати у 
школу. На састанак можете повести особу за подршку, 
која може да пружи вама или вашем детету практичну или 
емоционалну подршку. 
Кад се ради о забрињавајућем понашању које  захтева 
додатне стратегије и подршку, школа ће сарађивати с 
вама и вашим дететом на изради плана за његову/њену 
подршку и смањење било какве опасности. За ваше дете 
можда већ постоји одговарајући план. Ако план већ постоји, 
биће прилагођен како би се пружила већа подршка вашем 
детету. Овај план ће бити дат вама и осталим запосленима 
у школи који пружају подршку вашем детету.

Шта ако се такво понашање понови?
Ако се забрињавајуће понашање понови, директор и 
школски тим за подршку у учењу ће идентификовати друге 
начине да подрже учење вашег детета. Ово може укључити 
тражење стручњака унутар министарства да помогну у 
пружању подршке.

Детаљније информације
Такође су вам на располагању и информације о томе  
шта да радите ако је ваше дете привремено искључено из 
школе.

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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