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Szanowny Panie Rzeczn iku,

w związku z P ana wystąp ien iem z 4 paŹdziernika 2017 r . (ZEW .422.4 .2017. KD)
w sprawie nadmiernego obciąŹania uczniów pracami domowymi uprzejmie
przypominam (za odpowiedzią udzieloną Panu 28 kwietnia 2017 r. pismem
DKO-WEK.4019.65.2017.MR), Że o tym, jakie prace domowe zadawai, swoim
uczniom (w znaczeniu ilościowym i jakościowym) decyduje nauczyciel,
organizując proces dydaktyczno-wychowawczy. Celem zadawanych uczniom
prac domowych jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczyciela, poniewaz
Są one cennym sposobem utnľalenia lub sprawdzenia wiadomości zdobytych
podczas zajęc lekcyjnych, pod warunkiem, Że uczeń opanował treści nauczania
w wyniku przeprowadzonych w szkole zajęć, i jest w stanie samodzielnie
zadanie domowe wykonac. Spełnienie tego warunku nakłada na nauczyciela
obowiązek zadawania takich prac domowych, do ktorych, w wyniku realizacji
zajęć, lekcyjnych, uczeń został przygotowany. Samodzielne wykonanĺe pracy
domowej powinno byó dla ucznia ŹrÓdłem saýsfakcji i motywacji do nauki.

Podejmując decyzję dotyczącą liczby oraz rodzaju zadawanych prac domowych
nauczycieĺ powinien brac równiez pod uwagę obciążenie uczniiw wynikające
np. z realizaĄi innych przedmiotów. lm młodsze dziecko, tym więcej czasu po
powrocie ze szkoý powinno ono odpoczywać, i bawić się. Natomiast im starszy
uczeń i wyŻszy etap edukacyjny, tym cenniejsza jest jego praca samodzielna.

Jednym z podstawowych obowiązkóW nauczyciela jest dostosowanie wymagań
edukacyjnych do indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
moŻliwości psychofizycznych ucznia1. Zadaniem szkoły jest rozpoznanie

' ArI' 44c ustawy z dnia 7 wrzeŚnia í999 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r' poz. 1943,
z piŻn. zm').



i zaspokojenie tych potrzeb oraz zdiagnozowanie jego ĺndywidualnych
możliwoścĺ psychofĺzycznych i czynników środowiskowych wpływających na
funkcjonowanie ucznia w szkolez. Stosownie do WW. Warunków, 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, powinĺen uwzględnić obciązenie uczniów
wynikające z realizacjĺ programÓw nauczania ĺnnych przedmiotów, jak równiez
powinien ocenĺÓ 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 uczniowĺe mają właściwe warunkĺ do ich wykonania
(dostęp do Źrodeł informacji, technologii cyfrowych). Nauczyciel w swoich
działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania sĺę równieŻ dobrem uczniów i troską o ich zdrowie3.

Uprzejmie wyjaśniam, że nadzor pedagogiczny w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych W szkole sprawuje dyrektor szkoły oraz inni nauczycĺele
zĄmujący stanowiska kierowniczea. W ramach sprawowanego nadzoru
pedagogicznego dyrektor szkoły kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli
przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalnoścĺ statutowej szkołys, a takŻe monitoruje
pracę szkoły.6 Zatem W zakresie kompetencji dyrektora szkoý ĺ innych
nauczycĺeli zajmujących stanowĺska kierownicze pozostaje obsenľowanie,
analizowanie i ocena sposobu realizacji procesu edukacyjnego, w tym
dostosowanie przez zatrudnionych W szkole nauczycieli wymagań
edukacyjnych do indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
moŹliwości psychofizycznych uczniÓw tej szkoły.

Szczegółowe regulacje dotyczące m'in. zakresu zadan nauczycieli (takze
sposobu i formy wykonywania zadań dostosowanych do wieku i potrzeb
uczniów), warunków i sposobu ocenĺania wewnątrzszkolnego, praw
i obowiązkow uczniÓw, zgodnie z przepisami ustawy _ Prawo oświatowe,
określa statut danej szkoły7. Stanowiąc o dopuszczalnym obciązaniu uczniów
pracami domowymi, powinien on uwzględnii zarÓwno:

' 5 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych szkołach

. i placówkach (Dz.U. poz. 532, z poŹn. zm.).
" Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,

z poŻn' zm.).
o Art' 60 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
" Zgodnie z $ 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

^ 
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658).

o Zgodnie z $ 24 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
' Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r ' Prawo oświatowe.



1) prawa ucznia (prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa
w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka,
oraz do nieskrępowanego uczestnictwa W życiu kulturalnym
i artystycznym)8,

2) prawa nauczyciela (prawo do swobody stosowania takĺch metod
nauczania i wychowania, jakie uwaŻa za najwłaściwsze spośrod
uznanych przez wspołczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru
spośrod zatwierdzonych do uŻytku szkolnego podręcznikow i innych
pomocy naukowych)s,

jakÍeŻ regulowai kwestie prac domowych w zaleŻności od etapu edukacyjnego
iwieku ucznia.

Rozwĺązań organizacyjnych w tej sprawie naleŻy zatem zawsze poszukiwać na
poziomie szkoły i regulować te kwestie w przepisach wewnątrzszkolnych.
Pozwoli to dostosować rozwiązania do wieku uczniów i etapu edukacyjnego,
zroŻnicowanych oczekiwań ucznĺów i rodziców wobec szkół oraz róznego
poziomu aktywności ucznĺów i ich gotowoŚcĺ do realizacjizadań dodatkowych.

Podmĺotem waŹnym w tej sprawie są rady rodziców działające w szkołach
i placowkach, zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatoweío. Funkcjonują
one W ramach struktury organizacyjnej szkoły i w zakresie przyznanych ustawą
kompetencjĺ. Rada rodziców moŹe występowac do dyrektora i innych organow
szkoły lub placówki' organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu
sprawującego nadzőr pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły lub placówki11.

Z powazaniem

Z upowaŻníenia
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/ - podpisany cyťrowo/

u Art. 31 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada í989 r' (Dz.U. z 1991 r. Nr 120,
poz.526).t Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (j.t. Dz. lJ. z 2017 r.

ooz.1189).
'o Árt. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r ' Prawo oŚwiatowe.
'' Zgodnie z art.84 ust' 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oŚwiatowe.


