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Szanowny Panie Ministrze,  

odpowiadając na pismo nr ZEW.422.16.2018.KD z 14 sierpnia 2018 r.  

w sprawie podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej działań 

ukierunkowanych na poprawę sytuacji uczniów ostatnich klas szkoły 

podstawowej w odniesieniu do raportu Rzecznika Praw Dziecka: „Sytuacja 

uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej”, uprzejmie wyjaśniam.  

 

W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadzone badanie nie jest 

reprezentatywne. W badaniu tym udział wzięło tylko 3 328 uczniów, 617 

rodziców, 76 dyrektorów szkół, podczas gdy w klasach VII szkół podstawowych 

- w roku szkolnym 2017/2018 – uczyło się 379 583 uczniów w 12 927 

publicznych szkołach podstawowych (dane Systemu Informacji Oświatowej - 

30.09.2017 r.). Zatem liczba uczniów objętych badaniem kształtuje się  

na poziomie 0,88% uczniów uczących się w klasach VII w roku szkolnym 

2017/2018. 

Według informacji zawartych w raporcie dobór szkół był losowy.  

Nie wskazano natomiast, czy z losowania szkół wyłączono jakąś część szkół  

(np. szkoły bardzo małe, szkoły specjalne, szkoły, których organem nie jest  

jst, itp.). Brakuje też informacji o innych założeniach schematu losowania,  

np. czy badaniami obejmowano wszystkich uczniów VII klasy, czy też losowano  

w szkołach uczniów lub oddziały? 

Odpowiedzi dyrektorów (76 osób) z pewnością nie są reprezentatywne  

dla dyrektorów wszystkich szkół podstawowych w Polsce. W roku szkolnym 

2017/2018 funkcjonowało 12 927 publicznych szkół podstawowych - taką samą 

liczbę stanowili dyrektorzy szkół podstawowych. Jak wynika z powyższego,  

76 dyrektorów biorących udział w badaniu stanowi zaledwie 0,58 % dyrektorów 

tego typu szkół. Odpowiedzi dyrektorów można analizować co najwyżej jako 

informacje kontekstowe do analizy odpowiedzi uczniów. 



 

Według informacji ze str. 13 raportu, w badaniu uczestniczyło 959 nauczycieli 

(co średnio daje 12,6 nauczycieli na szkołę). Rozkład przedmiotów na wykresie 

nr 7 (str. 14) sugeruje zbyt małą grupę reprezentatywną nauczycieli niektórych 

przedmiotów (np. w-f, historia, biologia, informatyka, geografia, muzyka), gdzie 

liczba nauczycieli uczących danego przedmiotu jest mniejsza niż liczba 

przebadanych szkół, nawet jeśli uwzględnić to, że wykres pokazuje tylko 

podstawowe przedmioty nauczane przez nauczycieli (na wykresie jest 

wskazana łącznie liczba 1 503 przedmiotów nauczanych przez badanych 

nauczycieli). 

Ze względu na relatywnie niewielką liczbę przebadanych rodziców  

(w stosunku do liczby przebadanych uczniów i niepodanej w raporcie liczby 

wszystkich uczniów wylosowanych do badania), cała część raportu dotycząca 

opinii rodziców z pewnością nie jest reprezentatywna do opinii ogółu rodziców 

siódmoklasistów (str. 58-80 raportu). Wyniki nie są opatrzone żadnym 

komentarzem sugerującym ostrożności w ich interpretacji. 

 

Słabą stroną raportu jest brak nawiązania do innych badań prowadzonych  

w polskich szkołach (np. wykorzystania tych samych pytań, które były 

wykorzystywane w innych badaniach), co uniemożliwia w wielu przypadkach 

osąd, czy wskazane problemy są specyficzne dla VII klas w efekcie reformy, 

czy są lub były charakterystyczne dla funkcjonowania uczniów w podobnym 

wieku przed reformą. Przy czym z innych badań wiemy, że niektóre zjawiska 

różnią się ze względu na wiek badanych uczniów i ich etap rozwojowy. 

 

W odniesieniu do rzeczywistego funkcjonowania szkół, należy podkreślić,  

że głównym celem działań podejmowanych w obszarze polityki oświatowej 

realizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest sprawnie działający 

system oświaty, w konsekwencji wyeliminowanie i skuteczne zapobieganie 

niekorzystnym zjawiskom przez wdrożenie systemowych mechanizmów 

wzmacniających warunki nauki i opieki w szkole.  

Dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, kontroluje 

przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły1, a także monitoruje pracę szkoły.2 Zatem w zakresie kompetencji 

dyrektora szkoły i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

pozostaje obserwowanie, analizowanie i ocena sposobu realizacji procesu 

edukacyjnego, w tym dostosowanie przez zatrudnionych w szkole nauczycieli 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

                                            
   

1
 § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658). 
2
  § 24 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.  



 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów tej szkoły. Wybór 

programu nauczania do poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, to decyzja szkoły.  

Dyrektor szkoły, dopuszczając do użytku w szkole program nauczania 

przedstawiony przez nauczyciela (tak jak i w poprzednich latach), powinien 

uwzględnić specyfikę szkoły oraz styl pracy i potrzeby jej uczniów.  

Obowiązek dyrektora szkoły w zakresie organizowania pracy szkoły 

z poszanowaniem zasad higieny pracy umysłowej uczniów wynika wprost 

z ustawy Prawo oświatowe.  

 

Zmiana strukturalna szkół, nowe podstawy programowe, powrót do czytelnych 

zasad organizacji nauczania w oparciu o ramowe plany nauczania – to pierwszy 

etap wdrażania docelowych rozwiązań. Są one ukierunkowane na podnoszenie 

jakości i efektywności polskiej szkoły, odpowiadającej współczesnym 

wyzwaniom cywilizacyjnym, przyjaznej uczniom, blisko współpracującej 

z rodzicami. Wdrażana reforma stanowi dla organów prowadzących szkoły 

skuteczne narzędzie racjonalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury 

szkolnej. Celem jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków nauki, 

opieki i wychowania. Docelowo pozwoli to na zmniejszenie zmianowości 

w szkołach podstawowych. 

 

W zakresie organizacji procesu edukacji, należy wyjaśnić, iż zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(zał. nr 1) - Dz. U. poz. 703, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla ucznia:  

-  VII klasy szkoły podstawowej wynosi 32 godziny, a w oddziale 

dwujęzycznym 34 godziny; 

- VIII klasy szkoły podstawowej wynosi 31 godzin, a w oddziale 

dwujęzycznym 33 godziny; 

Jednocześnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania  

w szkołach publicznych (zał. nr 3) - Dz. U. poz. 204, tygodniowy wymiar godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla ucznia l klasy 

gimnazjum wynosił 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 31 godzin. 

 

Należy podkreślić, że - ogólnie - liczba godzin zajęć edukacyjnych w ciągu 5 lat 

edukacji - w starym i nowym systemie – nie uległa zmianie: 

- stary system (klasy IV – VI szkoły podstawowej + klasy I i II gimnazjum): 138 

godzin + 2 godziny do dyspozycji dyrektora = 140 godzin 



 

- nowy system (klasy IV – VIII szkoły podstawowej): 137 godzin + 3 godziny 

do dyspozycji dyrektora = 140 godzin. 

Dokonano jedynie modyfikacji w zakresie tygodniowego wymiaru godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach. 

Mając na uwadze dobro i troskę o zdrowie uczniów, w klasach IV-VI nowego 

systemu zmniejszono liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

(w klasach: IV i V o 1 godzinę, a w klasie VI aż o 3 godziny tygodniowo). 

Łącznie w klasach IV–VI 8-letniej szkoły podstawowej tygodniowy wymiar 

godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych zmniejszono aż o 5 godzin -  

w porównaniu z klasami IV-VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej. 

Godziny te zostały przeniesione do ostatnich klas szkoły podstawowej tj.  

do klasy VII i VIII. Wprowadzenie tej modyfikacji wynika z faktu, że im młodszy 

wiek dziecka, tym więcej czasu powinno ono - po powrocie ze szkoły - 

odpoczywać i bawić się. Jednocześnie, wraz z wiekiem ucznia wzrasta  

jego gotowość do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach edukacyjnych  

na wyższych etapach edukacyjnych.  

 

Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala  

dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i zajęć z wychowawcą, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

oraz zajęć: religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości 

narodowej, etnicznej oraz zajęć sportowych w oddziałach sportowych. Zajęcia  

te są organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami na wniosek lub za zgodą 

rodziców ucznia. 

 

Równocześnie, należy zaznaczyć, że nauka w szkole dwujęzycznej (oddziale 

dwujęzycznym) jest wyłącznie decyzją podjętą przez ucznia - oczywiście  

za zgodą rodziców. Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć  

z wychowawcą dla ucznia VII klasy szkoły podstawowej wynosi w oddziale 

dwujęzycznym 34 godziny (czyli 2 godziny więcej niż w ogólnodostępnym 

oddziale). 

Kształcenie dwujęzyczne poprzedzone jest testem predyspozycji językowej 

kandydata, gdyż nauka w takim oddziale zawsze łączy się z większym 

obciążeniem nauką (nauczanie co najmniej dwóch przedmiotów prowadzone 

jest w dwóch językach: polskim i obcym nowożytnym). 

Analogicznie, nauka w oddziale sportowym jest realizowana  

przez zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców.  

 

 

 



 

Należy zauważyć, że plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole 

powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami                     

w poszczególnych dniach tygodnia - zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

- Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, iż przepis art. 110 ust. 4 cyt. ustawy Prawo 

oświatowe, zobowiązuje dyrektora szkoły do uwzględnienia zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy/procesu nauczania przy ustalaniu tygodniowego 

rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych.  

Tak więc obowiązek dyrektora szkoły w zakresie organizowania pracy szkoły  

z poszanowaniem zasad higieny pracy umysłowej uczniów wynika wprost  

z ustawy. 

 

Odnosząc się do kwestii „niemożności pełnej realizacji programu  

oraz niemożności zrozumiałego zaprezentowania nauczanych treści”, uprzejmie 

wyjaśniam, iż prace nad projektem nowej podstawy programowej poprzedzono 

analizą przeprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

wraz z zespołem ekspertów, dotyczącą możliwości opracowania nowej 

podstawy programowej dla 8-letniej szkoły podstawowej, która nie wymagałaby 

wersji przejściowej dla uczniów, którzy rozpoczęli w roku szkolnym 2017/2018 

naukę w klasie VII. 

Przygotowując nową podstawę programową dla szkoły podstawowej3, wzięto 

pod uwagę:  

- po pierwsze: zakres dotychczasowej podstawy programowej dla szkoły 

podstawowej,  

- po drugie: zakładany zakres kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. 

 

W wyniku tych działań podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera 

obecnie wszystkie treści potrzebne w kształceniu na II etapie edukacyjnym, 

które – zgodnie z przyjętym spiralnym układem nowej podstawy programowej – 

uczniowie będą następnie powtarzać, nadbudowywać i rozszerzać w trakcie 

dalszego kształcenia w wybranym typie szkoły ponadpodstawowej.  

 

                                            
3
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz. U. poz. 356). Nowelizacja ww. rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. została 
opublikowana 31 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1679. 



 

Jednocześnie, treści nauczania przewidziane dotychczas dla trzyletniego 

okresu edukacji w gimnazjum zostały częściowo, i oczywiście w odpowiednim 

zakresie, uwzględnione w podstawie programowej 8-letniej szkoły podstawowej,  

a częściowo w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. 

Oznacza to, że zakres treści nauczania – wymagań edukacyjnych w nowej 

podstawie programowej dla szkół podstawowych - został opracowany 

adekwatnie do określonego w ramowych planach nauczania wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

 

Nawiązując do kwestii dotyczących programu nauczania dla uczniów klas 

siódmych, wyjaśniam, iż projektując nowe programy nauczania, przyjęto 

zasadę, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) zostaje przeniesiony 

do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych 

godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) zostaje przeniesiony do wymiaru 

godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.  

 

W klasie VII szkoły podstawowej tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych (w tym zajęcia z wychowawcą) wynosi 32 godziny – 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca  

2017 r.4 Uczniowie mają również obowiązkowo minimum 10 godzin zajęć 

doradztwa zawodowego w ciągu całego roku. Zajęcia te mają szczególne 

znaczenie w obecnej dobie wyzwań edukacyjnych i zawodowych stojących 

przed młodym człowiekiem. 

Ponadto, uczniowie mogą uczestniczyć w nieobowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych, takich jak np. religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie, 

których wymiar określają odrębne przepisy oraz dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych.  

 

Warto przypomnieć, że uczniowie po VI klasie szkoły podstawowej, 

rozpoczynając naukę w gimnazjum, zmieniali szkołę – tj. nauczycieli, a bardzo 

często i całe środowisko, w którym pobierali wcześniej naukę (w tym kolegów  

i koleżanki). Taka zmiana, jak dowodzono wcześniej, była niekorzystna  

dla ucznia i łączyła się ze znacznym jego obciążeniem, w tym „przymusem” 

zmiany szkoły i środowiska.  

Natomiast obecnie, uczniowie VII klasy szkoły podstawowej – od roku 

szkolnego 2017/2018 - uczą się w tej samej 8-letniej szkole podstawowej, 

unikając stresu związanego z nowym środowiskiem – nauczycielami, kolegami  

                                            
4
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół  (Dz.U. poz. 703). 



 

i koleżankami. Wychowawcy i nauczyciele pracujący z uczniami o 2 lata dłużej 

mogą prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne z tą samą, znaną już 

dobrze grupą młodzieży, co ma istotny wpływ na przebieg procesu kształcenia  

i wychowania.  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało również o wsparcie nauczycieli  

we wdrożeniu nowej podstawy programowej. Zostały opracowane materiały 

metodyczne dla nauczycieli, materiały przeznaczone dla pracowników 

placówek doskonalenia nauczycieli. Zorganizowano konferencje dla nauczycieli 

konsultantów, a także szkolenia dla nauczycieli. W ramach przygotowania 

nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli zorganizowały ponad 4,5 tys. szkoleń,  

w których uczestniczyło blisko 171 tys. nauczycieli. 

 

Niezwykle ważne działania na rzecz wzmocnienia warunków nauki i opieki  

w szkole wprowadzono od 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października  

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obejmującej m.in. nowelizację 

ustawy - Karta Nauczyciela. Jednym z jej celów są zmiany w zakresie 

pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie  

jak najlepszych warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, powiązanego  

z potrzebami szkoły. 

 

W ustawie - Karta Nauczyciela wprowadzono przepis zobowiązujący 

nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły, 

natomiast w celu poprawy jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

w 2016 r. Minister Edukacji Narodowej wprowadził obowiązek uzyskania 

akredytacji dla wszystkich publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli. Akredytacja będzie stanowić potwierdzenie, że dana placówka 

zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.  

Przygotowane zostały zmiany przepisów pozwalające na odbudowę doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli. 

1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmienione przepisy art. 70a ustawy – Karta 

Nauczyciela dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

(zmiana wprowadzona przepisami art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz.U. poz. 2203).  

Podjęte zostały – we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – prace nad określeniem zasad kształcenia nauczycieli i warunków 

jakie muszą spełniać uczelnie prowadzące kształcenie nauczycieli, a także 

określeniem obowiązków komisji akredytacyjnej w zakresie nadzoru  

nad prawidłowością kształcenia nauczycieli realizowanego w szkołach 



 

wyższych. Zaproponowane zostały również odpowiednie regulacje  

w projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przepisach 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Mając na względzie fakt, iż w polskiej szkole dziecko znajduje się w centrum 

zainteresowania, należy podkreślić, że jednym z podstawowych obowiązków 

nauczyciela jest dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia5.  

Zadaniem szkoły jest rozpoznanie i zaspokojenie tych potrzeb  

oraz zdiagnozowanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych  

i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia  

w szkole6.  

Zasady oceniania uczniów regulują przepisy ustawy o systemie oświaty7  

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2017 r.8 

Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego ma obowiązek poinformować 

uczniów oraz ich rodziców m.in. o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia9.  

Szczegółowe regulacje dotyczące m.in. zakresu zadań nauczycieli, warunków 

i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego, praw i obowiązków uczniów, zgodnie 

z przepisami ustawy - Prawo oświatowe, określa statut danej szkoły.10  

 

Warto zwrócić uwagę, że od roku szkolnego 2017/2018 szkoły i placówki 

realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący działania                   

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów. Podejmują również 

aktywności o charakterze profilaktycznym dostosowane do możliwości 

rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Działania 

skierowane są przede wszystkim do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

                                            
5
 Art. 44c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457). 

6
 § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591). 

7
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 
zm.).  

8
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534). 

9
 Art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty. 

10
 Art. 98 ww. ustawy Prawo oświatowe. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmrxhe4dq


 

Obowiązujące przepisy prawa zapewniają uczniom możliwość pozostawienia 

w  pomieszczeniach szkoły części podręczników i przyborów szkolnych.11 

Organy prowadzące szkoły rozwiązują to w różny sposób, część szkół kupuje 

uczniom szafki, część organizuje miejsce, w którym uczniowie mogą zostawić 

przybory czy podręczniki. Z badań Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, 

że z obowiązku zapewnienia uczniom wszystkich klas możliwości 

pozostawiania podręczników i innych przyborów szkolnych wywiązało się 8 476 

szkół podstawowych (spośród skontrolowanych 8 504 placówek 

funkcjonujących samodzielnie, tj. ok. 99%12). 

Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów w zakresie bezpiecznych  

i higienicznych warunków w szkołach i placówkach, zgodnie z delegacją 

zawartą w art. 125 ustawy - Prawo oświatowe. Projekt rozporządzenia jest  

w trakcie konsultacji społecznych. Projektowane przepisy mają wzmocnić 

bezpieczeństwo pracy uczniów w szkołach i placówkach.  

Ponadto, dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia tygodniowego rozkładu 

zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

Musi być w nim jednocześnie zapewnione równomierne obciążenie zajęciami 

w poszczególnych dniach tygodnia.13  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma świadomość, że z uwagi na złożoność 

problemu, działania muszą mieć charakter stały i obejmować swym zasięgiem 

różnorodne rozwiązania przy współpracy z innymi podmiotami. Dlatego Minister 

Edukacji Narodowej, w ramach systemowej współpracy z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym, podjęła kolejną wspólną inicjatywę, w wyniku której  

1 października ogłoszono Ogólnopolskim Dniem Tornistra. 

 

Odciążeniu uczniowskich tornistrów będą służyć projektowane  

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany dotyczące zasad dopuszczania  

do użytku szkolnego podręczników, w tym podręczników w wersji 

elektronicznej. Wykorzystaniu podręczników elektronicznych, e- zasobów i e- 

materiałów służy także realizacja Programu „Aktywna tablica”. 

Realizowany w latach 2017-2019 Program „Aktywna tablica” przewiduje 

udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na zakup 

pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem 

TIK. Głównym celem Programu jest zmiana sposobu kształcenia lub uczenia się 

                                            
11

 § 4a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). 
12

 Wg raportu GIS - Stan sanitarny kraju w roku 2017 
13

 Art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
996) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 



 

polegająca na wprowadzaniu interaktywnych metod pracy na zajęciach 

edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu 

kształtowania u uczniów i nauczycieli postaw przedsiębiorczych, 

innowacyjnych, kreatywnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną 

wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne 

monitory dotykowe. 

Na realizację programu w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota  

279 mln 316 tys., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. 

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20%  

z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Szkoła będzie mogła 

otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. 

Planuje się, że w ramach trzyletniego rządowego programu pomoce 

dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego: 

 do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.; 

 do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.; 

 do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019. 

Na podstawie danych przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

dotyczących wniosków o udział w Programie w roku 2017, wsparcie otrzymały  

5 632 szkoły na łączną kwotę 77 938 485 zł, ostateczne dane będą dostępne 

po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu pozwoli osiągnąć efekt 

synergii z działaniami podejmowanymi w zakresie Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego założeniem jest zapewnienie 

dostępu do szerokopasmowego Internetu wszystkim szkołom publicznym  

w Polsce. 

 

Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. są prowadzone 

działania nad budową i rozwojem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).  

Jest to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp  

do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany  

przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej. Dzięki dostarczeniu szerokopasmowego Internetu o przepustowości 

co najmniej 100 Mb/s w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uczniowie  

i nauczyciele uzyskają również dostęp do edukacyjnych materiałów cyfrowych, 

które są istotnym elementem wspierania kreatywnego i innowacyjnego modelu 

nauczania oraz rozwoju ucznia. 

 

W zakresie prac domowych należy mieć na względzie, iż praca ucznia  

w domu jest cennym sposobem utrwalenia lub sprawdzenia wiadomości 

zdobytych podczas zajęć lekcyjnych, pod warunkiem, że uczeń opanował treści 



 

nauczania w wyniku przeprowadzonych w szkole zajęć i jest on w stanie 

samodzielnie dane zadania wykonać.  

Spełnienie tego warunku nakłada na nauczyciela obowiązek zadawania takich 

prac domowych, do których – w wyniku realizacji zajęć edukacyjnych – uczeń 

został przygotowany. Nauczyciel organizujący proces dydaktyczno-

wychowawczy decyduje o tym, jakie prace domowe (w znaczeniu liczbowym  

i jakościowym) zadaje swoim uczniom. 

Nauczyciel jest zobowiązany do indywidualizacji procesu edukacyjnego,  

w tym prac domowych, jako integralnej części tego procesu. W praktyce 

szkolnej oznacza to, że nauczyciel zadając pracę domową, powinien 

uwzględnić obciążenie uczniów wynikające z realizacji programów nauczania 

innych przedmiotów, jak również powinien ocenić czy rodzaj zadań i poziom  

ich trudności będzie dostosowany do umiejętności i zainteresowań uczniów,  

czy ich wykonanie w domu nie będzie zbyt czasochłonne oraz czy uczniowie 

mają właściwe warunki do ich wykonania (dostęp do źródeł informacji, 

technologii cyfrowych). Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ma również obowiązek kierowania się dobrem 

uczniów i troską o ich zdrowie.  

Jeżeli nauczyciel, zadając uczniom pracę domową, uwzględni powyższe 

uwarunkowania, samodzielne wykonanie pracy domowej będzie dla ucznia 

źródłem satysfakcji i motywacji do nauki. 

 

Szczegółowe regulacje dotyczące m.in. zakresu zadań nauczycieli (także 

sposobu, formy wykonywania zadań dostosowanych do wieku oraz potrzeb 

uczniów), oceniania wewnątrzszkolnego, praw i obowiązków uczniów, zawiera  

statut danej szkoły. Stanowiąc o dopuszczalnym obciążaniu uczniów pracami 

domowymi, powinien on uwzględnić zarówno: 

 prawa ucznia (prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa  

w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka 

oraz nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym), 

 

 prawa nauczyciela (prawo do swobody stosowania takich metod 

nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród 

uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru 

spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych 

pomocy naukowych),  

jak też regulować kwestie prac domowych w zależności od etapu edukacyjnego 

i wieku ucznia.   

Rozwiązań organizacyjnych dotyczących zadań domowych należy zatem 

zawsze poszukiwać na poziomie szkoły i regulować te kwestie  

w przepisach wewnątrzszkolnych.  



 

 

Podmiotem ważnym w sprawie rozwiązań organizacyjnych dotyczących zadań 

domowych są też działające w szkołach rady rodziców. Funkcjonują one 

w ramach struktury organizacyjnej szkoły i zakresie przyznanych ustawą 

kompetencji. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów 

szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących 

funkcjonowania szkoły. 

 

W rozważaniach na temat zadawania prac domowych warto przyjrzeć się 

badaniom międzynarodowym. O prace domowe pytano uczniów 

uczestniczących w badaniach PISA 2003 i 2012. 

W 2003 Polscy uczniowie deklarowali, że na odrabianie prac domowych 

przeznaczają 8,1 godzin tygodniowo, w 2012 r. było to 6,6 godzin. Średnie 

OECD dla tych lat wyniosły, odpowiednio 5,9 i 4,9 godzin. W 2015 r. 

zdecydowano się rozszerzyć pytanie i objąć nim także inne aktywności.  
 
Źródło: PISA 2015 Results. Policies and practices for successful schools. OECD, 2016, Tabela 11.6.37 
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Interpretując  wyniki zawarte w powyższej tabeli, trzeba pamiętać, że większość 

badanych w PISA to uczniowie III klasy gimnazjum, a badanie przeprowadzano 

parę miesięcy przed egzaminem, co może zawyżać uzyskane wyniki  

i że w 2015 r. pytanie obejmowało nie tylko prace domowe, ale też inne zajęcia, 

organizowane w szkole lub poza szkołą. Deklarowana przez uczniów 

uczestniczących w badaniu 2015 średnia czasu przeznaczanego na naukę 

(poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi, wliczając w to zadania domowe, 

korepetycje czy zajęcia dodatkowe) jest w Polsce nieznacznie wyższa  

od średniej dla krajów OECD, na co ma wpływ dłuższy czas przeznaczany  

na naukę języków obcych poza szkołą. 

 

Należy wskazać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża kompleksowe 

zmiany systemowe, które mają zapewnić skuteczne podniesienie poziomu 

kształcenia, wychowania i opieki w szkołach.  



 

Kwestie poruszone w ww. raporcie dotyczą w głównej mierze rozwiązań 

organizacyjnych, które powinny być uregulowane na poziomie szkoły -  

w przepisach wewnątrzszkolnych. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie 

poszczególnych kwestii do wieku uczniów i etapu edukacyjnego, a także  

do zróżnicowanych oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkół oraz różnego 

poziomu aktywności uczniów i ich gotowości do realizacji zadań domowych.   

Resort edukacji – mając na uwadze fakt, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

jest priorytetem – skierował w marcu br. list do dyrektorów szkół, nauczycieli  

i pracowników oświaty. W liście zwrócono uwagę, że uczniom należy zapewnić 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki, w tym m.in. wymagać od uczniów 

noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów w danym dniu zajęć 

lekcyjnych, a także umożliwić im bezpieczne przechowywanie podręczników  

i materiałów edukacyjnych w szkole. Zwrócono się również z apelem,  

aby zapewnić uczniom prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych, uwzględniający 

zasady ochrony zdrowia i higieny pracy (nauki), a także zadbać o to,  

aby uczniowie mieli równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych 

dniach tygodnia. Ponadto, w ww. liście wprost wskazano, że praca domowa jest 

ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich 

pasji. 

 

Podkreślić należy, że kuratorzy oświaty, w ramach nadzoru pedagogicznego 

sparowanego nad szkołami, szczególną uwagę zawracają na kwestie ochrony 

praw dziecka i praw ucznia. Organy nadzoru pedagogicznego każdorazowo 

reagują na kierowane do nich sprawy dotyczące tego zakresu, podejmując 

działania w celu oceny prawidłowości funkcjonowania szkoły.  

   

Z wyrazami szacunku   

 
 
 
 
 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
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