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Унија средњошколаца Србије по питању плаћања Ученичког
динара

Овај документ представља став Уније средњошколаца Србије по питању плаћања
ученичког динара. Став је формиран на основу седам округлих столова одржаних у: Новом
Саду, Краљеву, Новом Пазару, Нишу, Смедереву, Суботици и Београду. Управни одбор
УНСС-а је уз помоћ осталих чланова тима обишао ове градове и са средњошколцима који
школу похађају у њима и околним местима разговарао на неколико тема од којих је једна
била и питање обавезности плаћања, постојања и користи ученичког динара.
Ученички динар је добровиљни новчани прилог који се уплаћује школи. Он није дефинисан
законом и не постоји ни једна законска регулатива која обавезује родитеље/ученике да
уплате новац школи. Због законске недефинисаности, с друге стране плаћањем истог у
многим школама Србије појављују се велике разлике у износу, начину плаћања,
коришћења средстава и самог става средњошколаца и родитеља.
Ми, Унија средњошколаца Србије, као легитиман представник средњошколаца, сматрамо
да плаћање ученичког динара треба дефинисати државним законом или актом школе.
Ученички динар у својој основи:





не може да буде обавезан и заснива се на добровољној донацији школи
транспаретност средстава мора да буде обезбеђена
износ не превазилази неопходне потребе школе и мора бити усклађен са
социјалним/финасијским стањем ученика
користи се само за ставке предвиђене претходно одобреним буџетом од стране
Ученичког парламента и Савета родитеља.

Унија средњошколаца Србије препознаје ђачки динар као добар модел за побољшање
квалитета времена проведеног у школи и побољшања квалитета образовања, али само
када су предходни ставови испуњени.
Једно од предложених решења од стране средњошколаца јесте да ученички парламент
буде укључен у доношење одлуке о плаћању, прикупљању и коришћењу ученичког динара.
На основу одлуке органа школе и ученичког парламента сви ученици школе треба да буду
обавештени о одлуци.
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Свесни тога да школе својим тренутним буџетима не могу ученицима да пруже квалитет
образовања какав заслужују, ми подржавамо давање финансијске подршке школи, али она
од ученика може долазити само уколико је неопходна.
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