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Projekt stanowi inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura 
Edukacji, WCIES oraz edukacyjnych organizacji społecznych, które 
podjęły działania na rzecz zmiany funkcjonującego w polskich szkołach 
tradycyjnego modelu zadawania prac domowych na rzecz poprawy 
sytuacji uczniów przeciążonych samodzielną pracą i nauką w domu. 

 

 
Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości zadawanych prac 
domowych na rzecz ich jakości oraz opracowanie racjonalnego 
modelu uwzględniającego potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. 



Badanie opinii społeczności szkolnej:  
uczniów, rodziców i nauczycieli 

Badaniem ankietowym objęto: 

• 341 uczniów klas (4-8), 

• 452 rodziców uczniów klas 1-8, 

• 37 nauczycieli.  
 



Wyniki badania ankietowego  
przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/20 

 

 Wszyscy badani nauczyciele zadają prace domowe (1/3 sporadycznie). Większość nauczycieli 
(76%) uważa, że zadawanie pracy domowej na ich przedmiocie jest konieczne. 

 Większość badanych rodziców (72%) uważa, że zadawanie pracy domowej ma sens.  

 46% uczniów uważa, że zadawanie prac domowych nie ma sensu i nie lubi ich odrabiać (49%). 

 Prawie połowa (49%) badanych uczniów klas 4-8 uważa, że mają „zbyt dużo” zadawanej pracy 
domowej. Zdaniem 43% rodziców ich dzieci mają zadawane „tyle, ile trzeba”.  

 Uczniowie klas 4-8 poświęcają dziennie na odrobienie całej pracy domowej czas - od pół 
godziny (32%) do dwóch godzin (33%).  



Wyniki badania ankietowego  
przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/20 

 Nauczyciele zazwyczaj sprawdzają pracę domową i oceniają ją w różnorodny sposób, 
najczęściej stawiają oceny i plusy (34%). Uczniów naszej szkoły najbardziej motywuje 
możliwość otrzymania dobrej oceny (30%)  i jednocześnie obawa przed otrzymaniem złej 
oceny (22%). Podobnych odpowiedzi udzielili rodzice uczniów.  

 86% nauczycieli deklaruje, że uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów podczas zadawania 
pracy domowej. 

 75% uczniów zazwyczaj potrzebuje czyjejś pomocy podczas odrabiania pracy domowej, co 
potwierdzają informacje pozyskane od rodziców.  

 Większość badanych nauczycieli (73%) uważa, że zadawanie pracy domowej znacząco wpływa 
na przyrost wiedzy lub umiejętności u uczniów. Połowa (49%) badanych rodziców jest 
podobnego zdania.  



Praca domowa  
na miarę 
 
Czyli jaka...? 



 
Praca domowa  
na miarę 
 
 
Na miarę indywidualnych potrzeb   
i możliwości uczniów  
Na miarę współczesnej szkoły 
 
W miarę atrakcyjna  
i zróżnicowana w swojej formie,  
rozwijająca umiejętności  
i zainteresowania uczniów 



Nasze priorytety: 

  Indywidualizacja 

  Kreatywność 

  Rozwój 

  Potrzeby i możliwości 

  Pozytywna motywacja 



Indywidualizacja 

  Praca domowa uwzględnia 
indywidualne potrzeby i możliwości 
uczniów 

Uwzględnia różne predyspozycje oraz 
style uczenia się uczniów 
(dla wzrokowców, słuchowców, 
kinestetyków) 



Kreatywność 

   Praca domowa rozwija 
zainteresowania uczniów 

  Pobudza kreatywność poprzez 
doświadczenia, obserwacje, projekty 

  



Rozwój 

   Praca domowa jest ciekawa, pobudza 
uczniów do myślenia 

   Sprzyja  rozwojowi uczniów, utrwalaniu 
wiedzy i ćwiczeniu umiejętności 

   Umożliwia uczniom wykorzystanie 
wiadomości z lekcji w życiu codziennym 
 

  



Potrzeby i możliwości 

Dostosowanie formy i stopnia 
trudności pracy domowej do potrzeb 
i możliwości uczniów 
  Formułowanie zadań domowych   

w sposób jasny i zrozumiały dla 
uczniów 
  Utrwalanie wiedzy z ostatniego 

tematu lekcji 
  Ograniczenie czasu przeznaczanego 

na odrabianie pracy domowej  
 



Pozytywna motywacja 

   Uczniowie otrzymują informację 
zwrotną na temat wykonanej pracy 
domowej 

   Systematyczne odrabianie pracy 
domowej jest nagradzane pochwałą 
lub oceną pozytywną 

 



Zasady zadawania prac domowych 

1. Praca domowa powinna uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.  

2. Praca domowa powinna mieć określony cel: utrwalanie wiedzy, ćwiczenie 
umiejętności. 

3. Praca domowa powinna mieć zróżnicowaną formę i stopień trudności, należy 
proponować uczniom zadania do wyboru. 

4. Praca domowa powinna być ciekawa, rozwijać zainteresowania, pobudzać uczniów 
do myślenia. 

5. Praca domowa powinna uwzględniać różne predyspozycje oraz style uczenia się 
uczniów (dla wzrokowców, słuchowców, kinestetyków). 



Zasady zadawania prac domowych 

6. Praca domowa powinna umożliwić uczniom wykorzystanie wiadomości z lekcji w 
życiu codziennym, powinna rozwijać praktyczne umiejętności oraz kreatywność 
uczniów (poprzez doświadczenia, obserwacje, projekty). 

7. Odrobienie pracy domowej z jednego przedmiotu nie powinno trwać dłużej niż 15 
minut, powinny to być krótkie zadania utrwalające wiedzę z ostatniego tematu lekcji. 
Wyjątkiem są przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, chemia, prace długoterminowe, 
projekty oraz inne prace domowe dla chętnych. 

8. Polecenia powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. 

9. Nauczyciel powinien upewnić się, że wszyscy uczniowie mają odpowiednie 
materiały, aby wykonać pracę domową.  

 



Zasady zadawania prac domowych 

10. Prace domowe powinny być regularnie sprawdzane. 

11. Nauczyciel powinien wykazywać zainteresowanie poziomem trudności zadawanej 
uczniom pracy domowej. 

12. Nauczyciel powinien udzielać informacji zwrotnej na temat wykonanej przez 
uczniów pracy domowej. 

13. Systematyczne odrabianie pracy domowej powinno być nagradzane pochwałą lub 
oceną pozytywną. 

14. Uczeń nie może mieć wrażenia, że praca domowa jest rodzajem kary. 

15. Nie należy zadawać pracy domowej bezpośrednio z piątku na poniedziałek oraz 
na święta. 



     KIERUNKI PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/21: 
 
 

1. Wprowadzenie Zasad zadawania prac domowych 
 
2. Monitorowanie wprowadzonych zasad 
 
3. Ewaluacja procesu dydaktycznego w obszarze   
zadawania prac domowych 
 
 
 
 

 

Opracowała:  Agnieszka Orłowska 

 


