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Просвета и школство у XIX веку 

 

Почетком XIX века, као и  у периоду потпуне потчињености Турској власти, 

просветне прилике у Србији биле су веома тешке. Школе су биле права 

реткост и једино су постојале при црквама и манастирима, где су децу 

подучавали калуђери и друга свештена лица. Прота Матеја Ненадовић у 

својим Мемоарима наводи: ''Јер у оно време у Србији нигде ни гласа ни трага 

од школа није било, но сваки ђак који је желео што учити, морао је попу или 

у манастир ићи. ''
1
  

Време устанка није обележено само успешним војним и политичким 

акцијама, него и значајним остварењима у области просвете.  Формирањем 

највише државне власти Правителствујушчег Совјета, 1805. године, 

предвиђено је постојање шест попечитељстава међу којима је и 

попечитељство просвештенија, коме се ставља у дужност: ''Да носи бригу за 

свјашчанство и просвештеније вилаетско. Под њим да буду манастири, 

цркве, школе, учитељи, све што к воспитанију треба''
2
. Други важан 

моменат за развој просвете била је одлука скупштине свих старешина у 

Београду  1807. године, у којој је наведено да се у већим варошима заведу  

''коменданти, а по селима кнезови  која звања могу добити само они који 

знају читати и писатии који су служили у устаничкој војсци и да се највише 

поради на унапређењу просвете.'' 
3
 За школе нису постојале посебне зграде,  

по варошима су се за то често користиле напуштене турске куће, док су по 

селима богатији људи уступали своје празне помоћне објекте. ''Обично су 

имућнији родитељи као најзаинтересованији проналазили какво писмено 

лице, погађали се са њим и најчешће они сами сносили трошкове тако 

основане школе. Куће за школу није било, него се учитељ са ученицима селио 

сваке недеље из куће у кућу оних родитеља чија су деца били ученици. 

Родитељи ученика хранили су учитеља док је школа у чијој кући била. Давали 
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су учитељу по један цванцик месечно од ученика. Соба није било где би се 

деца учила, него би поседала у кући око ватре кад је хладно и рђаво време, а 

кад је лепо и топло под какво дрво у хладовини''. 
4
 

Највећи проблем је био финансирање школа и проналажење адекватног 

учитеља којих међу домаћим становништвом у тек ослобођеној Србији није 

било па су ангажовани људи из Војводине. У Ваљеву се као први учитељ 

овог периода спомиње сремац Јован Русмир, који је 1808.године дошао из 

Карловаца. Службовао је до 1813.године.  

Није постојао ни план, ни програм по коме су учитељи били обавезни да 

изводе наставу. Сваки је радио како је знао и умео, ограничавајући се на 

елементарну писменост: читање, писање, рачунање и црквено певање. 

Такође, није се знало ни њихово радно време, ни колико траје школска 

година. Школу су похађали ученици разне старости, а често и младићи од 18 

до 20. година. Женске деце у школама није било.   

Уџбеника је било веома мало и набављали су се из Војводине. За писање су 

се користиле прегледалице Захарија Орвелина Новјејшија славенскија 

прописи, а од прибора: кора дрвета и лишће, понегде хартија, гушчије перо и 

мастило направљено од  чађи и угља. 

Као неопходан намештај, у учионицама су  постојале скамије- дрвене клупе 

са косином за писање, дугачке од зида до зида, на којима је могло да седне по 

5-6 ђака, дрвени сто са дубоком и пространом фијоком и столица за учитеља, 

велика црно бојена табла, табла за рачун, а понегде и са линијама.  

На зиду се налазила  ''срицателна  штица'' - преглед слова према коме се 

учило срицање азбуке, а када је државна штампарија почела са радом и зидне 

карте Европе, Турског царства и Србије. Такође, на зиду су били налепљени 

''школски закони'', правила о понашању ученика у школи и ван ње.  

За грејање целокупног школског простора коришћена је пећ на дрва. Огрева 

је морало бити довољно за учионицу, собе где ученици спавају, учитељев 

стан а свакако и за кување јер су се деца и хранила у школи. Родитељи су 
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доносили храну од недеље до недеље и то умешен хлеб и уз то лука, сира и 

меса. Деца су морала сама да се брину о себи, личној хигијени, исхрани и 

сређивању простора у коме живе.  

Први закон о школама донет је 1833. године под називом ''Устав народни 

школа у Књажевству Србије правителствујушчим Књазем Милошем 

Теодор Обреновићем I одобрен и потврђен.'' Њиме је било предвиђено 

постојање''малих'' и ''редовних школа'', као и ''велике школе''.  Три године 

касније, 1836. објављен је ''План за школе како имају постојати'', који је у 

форми закона прецизирао школски систем и мрежу школа, а 1838. донет је 

први званични наставни план и програм за основне школе ''Назначеније 

учебни предмета који су у нормалним за прво и друго теченије школско 

предавати имају''. Током наредне, 1839. године,  почеле су припреме за 

израду једног општег школског закона, који  је донет 23. септембра 1844. 

године и то је било ''Устројеније јавног училиштног наставленија''. Овим 

законом школе су дефинисане не само као образовне, већ и као васпитне 

установе и по њему су радиле до 1857. године, када је донет први закон о 

основним школама ''Устројеније'' којим је основно образовање регулисано 

као посебна целина. Њиме су се општине обавезале да обезбеде одређен 

квалитет старих школских зграда као и нових које су тек требале да се граде. 

''Зданија за школе опредељена морају бити од тврдог материјала, удобна и 

целисходна, зато ће се таква по плановима за ту цјел одабрани, градити. У 

школској згради мора да постоји обитавалиште за учитеље и ученике они 

општина који су села од школе удаљена и куће разјесане.''
5
 Након овог, донет 

је ''Закон о устројству основних школа'' 1863. године, чиме је основно 

образовање ослобођено традиционалних стега цркве. Даљи развитак школа, 

захтевао је и доношење новог наставног плана 1871. године под називом: 

''Распоред предмета за мушке и женске основне школе и упутство како 

ће се предавати''. Њиме су у равноправан положај први пут стављене мушке 

и женске школе, што је доказ да се свест о потреби школовања девојчица 

коначно променила.  Као предмет уведено је познавање природе, а у основној 

школи се први пут предвиђа телесно вежбање. Издата су и упутства за обраду 
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сваког предмета.  Обавезно основно школовање у Србији је уведено 

''Законом о основним школама'', од 31. децембра 1882. године. Продужено 

је трајање основне школе са четири на шест година, с тим што прва четири 

разреда чине нижу, а пети и шести вишу основну школу. ''Свако дете које 

живи у Србији дужно је походити школу кроз шест година по одредбама 

овог Закона.'' 
6
 Уведена су и два нова предмета: лепо писање и женски ручни 

рад. Девојчице су училе да крпе чарапе и штрикају, а затим и лепе везове и 

шивење. Прописано је било и да свака учионица терба да има икону Светог 

Саве. 

Крајем  XIX века, 1898. године донет је Закон о народним школама, који их  

је делио на ниже (забавишта и основне школе) и више (грађанске и 

девојачке), а првих година XX века, 1904. и нови Закон о народним школама 

по коме су се оне делиле на: забавишта, похађала су их деца од 4 до 7 година; 

основне школе, трајале су шест година, од којих су прве четири биле 

обавезне и продужене школе, а укините су грађанске и девојачке. Ученици су 

се оцењивали на полугодишту и на крају године, а по завршетку основне 

школе добијали су сведочанство.  
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