
 

  

ПРЕОД: ПОЗИТИВНО 
ПОАЃАЊЕ ВО 
УЧИЛИШТЕ 
Упатство за помош на семејствата 
да ја пополнат изјавата за преодно 
учење и развој (Transition Learning 
and Development Statement) 

ЗОШТО Е ВАЖНО ПОЗИТИВНОТО ПОАЃАЊЕ 

ВО УЧИЛИШТЕ? 

Позитивното поаѓање во училиште води кон подобри 

резултати во учењето и кон подобра добросостојба на 

вашето дете. Позитивното поаѓање во училиште: 

 придонесува да се одбегнат нарушувања во 

учењето и во развојот на детето 

 помага вашето дете да се чувствува безбедно, 

сигурно во себе и поврзано 

 ја засилува отпорноста. 

ШТО Е ИЗЈАВАТА ЗА ПРЕОДНО УЧЕЊЕ И 

РАЗВОЈ? 

Изјавата за преодно учење и развој (позната како 

изјава за преод - Transition Statement) се пишува за 

секое дете кога тоа од предучилишна установа 

преминува во училиште. Изјавата за преод го олеснува 

споделувањето на информации меѓу службите, 

училиштата и семејствата. 

Изјавата за преод на вашето дете ќе содржи: 

 име и презиме на вашето дете, датум на 

раѓање и негова фотографија 

 ваше име и презиме и податоци за контакт 

 име и податоци за контакт со предучилишната 

установа и со сите други професионални лица 

од предучилишната установа кои му даваат 

поддршка на вашето дете  

 информации за интересирањата, вештините и 

способностите на вашето дете  

 наставни стратегии за поддршка на учењето 

на вашето дете. 

Овие информации ѝ помагаат на учителката во 

подготвително одделение (prep) да го запознае вашето 

дете и да го планира неговото учење. Изјавата за 

преод исто така може да ви помогне да го разберете, 

поддржите и да дискутирате за учењето на вашето 

дете кога тоа ќе појде во училиште.  

Ако вашето дете ќе оди во установа за нега надвор од 

работното време на училиштето (Outside School Hours 

Care - OSHC), на установата за OSHC исто така ќе ѝ 

биде дадена копија на изјавата за преод. 

Изјавата за преод на вашето дете помага: 

 да се планира во врска со интересирањата на 

вашето дете  

 се овозможи непречен премин од 

предучилишна установа во училиште. 

ВАШИОТ ПРИДОНЕС ВО ИЗЈАВАТА ЗА ПРЕОД 

Со вашиот придонес во изјавата за преод, вие може да 

помогнете вашето дете да има позитивно поаѓање во 

училиште. 

Во изјавата за преод има поглавја што треба да ги 

пополнат различни лица: 

Поглавјата 1 и 1.1 ги пополнува воспитувачката од 

предучилишната установа на вашето дете. 

Поглавјето 1.2 може да го пополни воспитувачката во 

предучилишната установа на вашето дете, ако тоа има 

доцнење во развојот или попреченост. Други 

професионални лица за предучилишно образование 

кои му помагаат на вашето дете исто така може да 

дадат свој придонес. 

Поглавје 2: Дете го пополнува вашето дете со помош 

од возрасно лице кое го познава детето, како што сте 

вие или воспитувачка од предучилишна установа. 

Поглавје 3: Семејство го пополнувате вие. Во него се 

поставуваат прашања за ваши важни мислења за:  

 интересирањата на вашето дете  

 вашите надежи, желби и цели за вашето дете 

во училиште.  

Тие информации може да ѝ помогнат на учителката на 

вашето дете (или на неговата воспитувачка во OSHC, 

ако ја има) да комуницира со вас и со вашето дете, и 

да го поддржи неговото учење и развој. 

ШТО СЕ СЛУЧУВА ПОТОА? 

Пополнетото Поглавје 3 (и Поглавје 2, ако сте му 

помагале на вашето дете) вратете ѝ го на 

предучилишната воспитувачка на вашето дете.  



 

  

Таа ќе ги состави сите поглавја на изјавата за преод и 

ќе даде копии: 

 вам 

 во училиштето на вашето дете 

 во установата за OSHC на вашето дете, ако ја 

има. 

Ако сѐ уште не сте одбрале училиште, ќе ви биде 

дадена уште една копија на изјавата за преод. Таа 

копија може да ја дадете во училиштето кога ќе го 

запишувате детето. 

Ако не го вратите Поглавјето 3, воспитувачката ќе го 

сподели преостанатиот дел од пополнетата изјава за 

преод со вас, со училиштето на вашето дете и со 

неговата OSHC служба, ако детето ја има.  

Споделувањето на информации во изјавата за преод 

помага децата успешно да преминат во училиште. 

Меѓутоа, ако не сакате изјавата за преод да ја 

споделите со училиштето на детето, ве молиме 

разговарајте со предучилишната воспитувачка на 

вашето дете.  

Понекогаш викториските професионални лица за 

образование и грижа треба да споделат информации 

заради заштита на добросостојбата и безбедноста на 

детето. Вашата  предучилишна установа може да 

споделува информации за вашето дете и семејство 

кога е тоа неопходно заради извршување на нејзината 

должност на грижа, антидискриминација, 

професионална здравствена заштита и безбедност, и 

обврските во поглед на добросостојбата и безбедноста 

на детето. За повеќе информации посетете ја 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

the-maram-framework  

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

Ве молиме посетете ја 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

Овој документ е достапен на различни јазици на 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
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