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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem nadmiernego obciążania uczniów szkół podstawo-

wych zadaniami domowymi w weekendy oraz o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia ograniczeń w tej 

sprawie. 

Zadawanie uczniom prac domowych jest niewątpliwie niezbędnym środkiem wspomagającym pracę dy-

daktyczną nauczycieli. Często jednak zdarza się, że nie biorą oni pod uwagę innych obciążeń uczniów. W 

efekcie dzieciom ogranicza się czas, który powinny przeznaczyć na odpoczynek, rozwijanie własnych zainte-

resowań czy spotkania z rodziną. Psychologowie potwierdzają, że dzieci dużo chętniej chodzą do szkoły, 

czytają, rozwijają zainteresowania, pomagają rodzicom, a nawet dłużej śpią, kiedy nie mają obowiązkowych 

zadań do odrobienia. Zatem dni wolne od zajęć szkolnych powinny być również, na ile to możliwe, dniami 

wolnymi od nauki. 

W marcu br. weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Stanowi to ogromne wsparcie dla 

akcji „Niedziela dla rodziny”. Mimo to czas, który rodziny mogłyby poświęcić na wspólny spacer, wycieczkę 

lub wyjście do kina, jest często wykorzystywany na odrabianie prac domowych. 

W moim odczuciu niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań, które odciążyłyby najmłodszych uczniów, a 

więc uczniów szkół podstawowych, zwalniając ich z zadań domowych w dni wolne od nauki. Tym najmniej-

szym dzieciom szczególnie potrzebna jest więź z rodziną. Trudno ją jednak budować w sytuacji, gdy dni 

wolne przeciążone są nadmiarem prac zadanych w szkole. Obecnie fakt zadawania prac domowych zależy od 

nauczyciela i to od ich woli i rozsądku zależy, czy uczniowie muszą odrabiać zadania w weekendy. Uważam, 

że celowe byłoby wprowadzenie systemowego rozwiązania, które nakładałoby na wszystkich pedagogów 

zakaz obarczania uczniów szkół podstawowych weekendowymi zadaniami. 

Nadmieniam, że w moim odczuciu środek, który jest już stosowany w niektórych województwach, tj. śro-

dek w postaci zaleceń kierowanych do kuratorów i nauczycieli w sprawie ograniczenia zadawania prac do-

mowych, jest niewystarczający. 

W weekendy „lekcje w naturze”, np. z zakresu geografii lub historii, powinny być prowadzone przez ro-

dziców, czego najlepszym dowodem jest wspólny udział dzieci i rodziców w Biało-Czerwonym Marszu 100-

lecia Odzyskania Niepodległości, idącym 11 listopada pod hasłem „Dla ciebie, Polsko”. 
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