
 

  

ПРЕОД: ПОЗИТИВНО 
ПОАЃАЊЕ ВО 
УЧИЛИШТЕ 
Информативен лист за семејства 

Поаѓањето во училиштето може да биде 

предизвикувачко и восхитувачко. Во овој 

информативен лист се објаснува како службата за 

предучилишно образование на вашето дете ќе 

помогне вашето дете да има позитивно поаѓање во 

училиште. 

Вашето дете веќе имало многу преоди, како на пример: 

 премин од една активност или рутина на друга 

 одење на играње или на одмори 

 поаѓање во детска градинка. 

Овие искуства ви даваат претстава како вашето дете 

реагира на нови места и нешта, и каква поддршка му 

треба. 

ЗОШТО Е ВАЖНО ПОЗИТИВНОТО ПОАЃАЊЕ 

ВО УЧИЛИШТЕ? 

Позитивното поаѓање во училиште му помага на 

вашето дете: 

 да постигне подобри резултати во поглед на 

учењето и добросостојбата 

 да одбегне нарушувања во неговото учење и 

развој 

 да се чувствува безбедно, сигурно во себе и 

поврзано. 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ ВО 

УЧИЛИШТЕ 

Повеќето училишта почнуваат со запишување во мај во 

годината пред децата да појдат во училиште. 

Запишувањето ви дава повеќе можности да го 

запознаете училиштето и да учествувате во преодот во 

училишни активности. Децата подобро преминуваат 

кога тие активности почнуваат пред крајот на годината 

и продолжуваат по првите училишни денови. 

ПРЕОД ВО УЧИЛИШНИ ПРОГРАМИ И 

АКТИВНОСТИ 

Преодот во училишни активности ви помага вам и на 

вашето дете:  

 да разберете како ќе биде во училиште 

 да се спријателите со други деца и семејства.  

ИЗЈАВА ЗА ПРЕОДНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ 

Учителката во предучилишната установа на вашето 

дете ќе напише изјава за преодно учење и развој 

(Transition Learning and Development Statement) 

(позната како изјава за преод - Transition Statement). 

Изјавата за преод им помага на учителката во 

училиште и на учителката во подготвително одделение 

(prep) да го запознаат вашето дете и да го планираат 

неговото учење. Изјавата за преод 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 

 најдобрите наставни стратегии за вашето дете 

Ако вашето дете ќе оди во установа за нега надвор од 

работното време на училиштето (Outside School Hours 

Care - OSHC), изјавата за преод ќе биде споделена и 

со установата за OSHC. 

Вие ќе добиете копија на пополнета изјава за преод на 

вашето дете. Таа може да ви помогне да го разберете, 

поддржите и да разговарате за учењето на вашето 

дете. 

Изјавата за преод на вашето дете помага:  

 да се планира во поглед на интересирањата 

на вашето дете 

 да се овозможи непречен премин од 

предучилишната установа на вашето дете во 

училиште.  

Изјавите за преод обично се пишуваат во четвртото 

тримесечје. Меѓутоа, ако вашето дете има попреченост 

или задоцнет развој, изјавата за преод може да биде 

напишана порано, во јуни или јули. Тоа ви помага вам и 



 

  

на училиштето да почнете да планирате дополнителна 

помош потребна на вашето дете. 

Во изјавата за преод има поглавје што вие треба да го 

пополните. Бидејќи вие знаете толку многу за вашето 

дете, вашиот придонес е драгоцен. Тој ќе му помогне 

на училиштето да планира позитивен почеток за вас и 

за вашето дете. 

Исто така, има поглавје што треба да го пополни 

вашето дете со помош на возрасно лице, како што сте 

вие или неговата предучилишна воспитувачка. 

Поглавјето може да содржи: 

 цртеж 

 што вашето дете сака да знае за училиштето  

 што тоа мисли за поаѓањето во училиште. 

КАКО СЕ СПОДЕЛУВААТ ИНФОРМАЦИИ  

Изјавите за премин се споделуваат и складираат на 

интернет платформата „Insight Assessment“. 

Информациите на платформата „Insight Assessment“ се 

складираат безбедно во Австралија. 

Сите викториски државни училишта (и некои католички 

и независни училишта) ја користат платформата 

„Insight Assessment“ за евидентирање на учењето и 

развојот на децата.  Ако училиштето на вашето дете не 

ја користи платформата „Insight Assessment“, ќе добие 

копија на изјавата за преод во печатена или 

електронска форма. 

Министерството за образование и обука понекогаш 

користи надворешни даватели на услуги. Давателите 

на услуги кои работат за министерството мора да 

применуваат мерки за заштита на податоци. 

Платформата „Insight Assessment“ е во согласност со 

Политиката на министерството за доверливост на 

информациите 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy. 

Министерството може да користи изјави за преод 

заради надгледување и истражување. Тие информации 

ќе бидат претставени во бројки и графикони, а 

имињата на деца нема да бидат објавени. 

За повеќе информации за платформата „Insight 

Assessment“, контактирајте со министерството на 

psts@edumail.vic.gov.au. 

Понекогаш викториските професионални лица за 

образование и обука треба да споделат информации 

за промоција на детската добросостојба или 

безбедност. Предучилишната установа на вашето дете 

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 

обврски 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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