
 

 
 
 
[Insert name of recipient and address here (optional)] 
 
 
Драги родители и негуватели, 
 
Изјава за преодно учење и развој за вашето дете 
 
За да помогнеме вашето дете да има позитивно поаѓање во училиште, пишуваме 
изјава за преодно учење за детето. Изјавата за преод е начин да споделиме 
информации за учењето и добросостојбата на вашето меѓу: 

• вас 
• нашата служба 
• идното училиште на вашето дете 
• идната установа за нега надвор од работното време на училиштето (Outside 

School Hours Care - OSHC) на вашето дете, ако тоа ќе оди во неа. 
 
Изјавата за преод ќе содржи информации за: 

• интересирањата, вештините и способностите на вашето дете  
• како најдобро да се поддржи учењето на вашето дете. 

Овие информации ќе му помогнат на училиштето да му даде најдобра поддршка на 
вашето дете.  
 
Што ние сакаме вие да направите 
 
Во изјавата за преод има различни поглавја што треба да ги пополни 
предучилишната воспитувачка на вашето дете, вие и вашето дете. Ве молиме 
пополнете го Поглавјето 3: Семејство [и помогнете му на вашето дете да го 
пополни Поглавјето 2: Дете] и вратете ја на нашата служба до [insert date 
here].  
 
Вашиот придонес е важен, но не е задолжителен. Изјавата ќе ѝ овозможи на 
учителката во подготвително одделение (prep) на вашето дете (и на неговата 
воспитувачка во OSHC, ако детето оди во OSHC) подобро да го разбере вашето дете 
и ќе ѝ помогне да направи план за учење и добросостојба на вашето дете.  
 
Што се случува натаму 
 
Предучилишната воспитувачка на вашето дете ќе ги спои сите поглавја на изјавата 
за преод и ќе ви даде копија. Училиштето на вашето дете ќе добие копија во 
ноември. Ако не ги пополните поглавјата за семејството и детето, преостанатиот дел 
од изјавата за преод ќе се сподели со училиштето на вашето дете и, ако е 
применливо, со неговата OSHC установа. 
 
Истражувањата покажуваат дека споделувањето на информации 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 најдоцна до [insert date here].  
 
Запишување на вашето дете во училиште 
 
Ако детето сѐ уште не сте го запишале за следната година, ве поттикнуваме да го 
сторите тоа што поскоро. Запишувањето ќе му помогне на училиштето да планира за 
индивидуалните потреби на вашето дете. Министерството за образование и обука 
има корисни информации за поаѓањето во училиште тука 



  

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-
school.aspx.  
 
Повеќе информации 
 
[please select relevant text based on whether you are providing this information 
electronically or by hard copy] 
 
[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used] 
За повеќе информации за пополнувањето на изјавата за преод и правењето 
позитивно поаѓање во училиште ве молиме прочитајте го: 

• Информативниот лист за семејства  
• Упатствата за помош на семејствата да ја пополнат изјавата за преодно учење 

и развој (Transition Learning and Development Statement). 
Тие се на интернет на www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
 
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 
За повеќе информации за пополнувањето на изјавата за преод и правењето 
позитивно поаѓање во училиште ве молиме видете го приложеното: 

• Информативен лист за семејства  
• Упатства за помош на семејствата да ја пополнат изјавата за преодно учење и 

развој (Transition Learning and Development Statement). 
 
Ако сакате да разговарате за преодот на вашето дете во училиште, ве молиме 
разговарајте со [insert name of early childhood educator]. 
 
 
Со почит, 
 
 
[Name of early childhood educator] 
[Day] [Month] [Year] 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
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