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Cele 
Praca domowa jest promowana w naszej szkole. Aby być bardziej skutecznymi 
rodzice, opiekunowie, pracownicy i dzieci muszą zrozumieć jej cel i 
współpracować, aby uzyskać jak najlepsze efekty. 
 
Praca domowa: 
• Wzmacnia umiejętności, które były nauczane w szkole i daje dzieciom okazję 
do ćwiczenia, czego się nauczyli. 
• zachęca do samodyscypliny, dzieci zaczynają pracować i uczyć się 
samodzielnie. 
• Pomaga dzieciom rozwijać samodzielne uczenie się 
• Zapewnia nauczycielom okazję do wsparcia i poszerzenia wiedzy 
indywidualnych dzieci. 
• Przyzwyczaja dzieci do pracy w domu na cale życie. 
• zachęca dzieci do dzielenia się swoją naukę z rodzicami i opiekunami oraz 
pomaga rodzicom / opiekunom bardziej zaangażować się w naukę ich dziecka. 
 
 
Czytanie 
 
Zachęcamy dzieci do czytania przez co najmniej kilka minut, codziennie w domu 
i w szkole. Staramy się zachęcać dzieci do czytania dla przyjemności i cenimy 
słuchanie opowiadań, które mogą być zbyt trudne do samodzielnego czytania. 
Pracując z rodzicami / opiekunami mamy nadzieję zaszczepić miłość do czytania 
u każdego dziecka. 
Zachęcamy dzieci do przynoszenia książek z domu i zabierania książek ze szkoły. 
Rozmawiamy jak dzielić się książkami z rodzicami / opiekunami, tak, żeby 
czytanie było pozytywnym doświadczeniem 
 
Wytyczne odnośnie zadań domowych dla szkół podstawowych 
 
Celem zadawanej pracy domowej jest pomoc dzieciom w nauce i zapewnienie 
radości z uczenia się, a nie ilość spędzanego nad nią czasu. 



Na przykład, niektóre dzieci będą pracować szybciej niż inni i zrobią więcej w 
krótszym czasie, inni będą chcieli przedłużyć ich czas pracy. W naszej szkole 
każde dziecko ma możliwość doświadczenia pracy domowej od samego 
początku. 
 
W nasze szkole  dzieci mogą spodziewać się zadań  domowych, jak w poniższej 
tabeli. 
 
Przedszkole Tygodniowe zadania związane z 

czytaniem, pisaniem i liczbami.  
Zapisywane w ogólnoszkolnym 
biuletynie 

Zerówka Codziennie - czytanie i historyjki 
każdego wieczoru 
Tygodniowo – litery, głoski, cyfry i 
liczenie – zadawane w piątek do 
zwrotu we wtorek 

Lata 1 i 2 Codziennie – czytanie i historyjki 
każdego wieczoru 
Tygodniowo – zadania z matematyki 
zadawane w piątek do zwrotu we 
wtorek, ortografia oceniana w każdy 
piątek, religia zadawana każdorazowo 
przy rozpoczęciu nowego tematu 
 

Lata 3 i 4 Codziennie – czytanie i historyjki 
każdego wieczoru 
Tygodniowo – zadania z matematyki 
zadawane w piątek do zwrotu we 
wtorek, ortografia oceniana w każdy 
piątek 

Lata 5 i 6 Codziennie – czytanie i historyjki 
każdego wieczoru 
Tygodniowo – zadania zadawane w 
piątek do zwrotu we wtorek 
Praca niedokończona w klasie może 
być zabrana przez dziecko do domu 
Uczniowie w roku 6 dodatkowo są 
przygotowywani do egzaminów SATs 
wiosna i latem. 

 
 
* Dodatkowe zadanie domowe mogą być zadane w odniesieniu do tematu 
semestralnego.  W każdym semestrze może zostać również ustalony projekt 
domowy, do opracowywania przez wszystkich uczniów.  
 
Nie chcemy, aby ktokolwiek denerwował się praca domowa, jeśli starania 
zaangażowania dziecka w wykonanie zadań nie przynoszą efektu prosimy o 



kontakt, żebyśmy mogli pomóc. Zachęcamy dzieci do uznania ich prawa do 
edukacji. 
 
Pomoc dziecku w odrabianiu prac domowych 
Jesteśmy zadowoleni, kiedy rodzice wspierają i pomagają dziecku w odrabianiu 
zadań domowych. Jednak chcemy również zobaczyć, co dziecko może zrobić na 
własną rękę. Z wiekiem szczególnie ważne jest, aby Twoje dziecko stało się 
bardziej niezależne w przygotowaniu do nauki, więc pozwól mu/jej pracować 
samodzielnie, jeśli chcą. Jeśli nie jesteś pewien, jak pomóc zapraszamy do 
rozmowy z nauczycielem dziecka lub z panem Atkinsonem. 
 
Ocena pracy domowej dziecka 
Nauczyciele oceniają prace domowa. Ocena zawiera jasne dla dziecka opinie o 
tym co zostało zrobione dobrze, a co mogłoby być poprawione.. 
 
Oceny nie zawsze będą pisemne. Prace domowe mogą być omawiane na lekcji, 
lub komentarz może dotyczyć tylko niektórych aspektów zadania. Zapraszamy 
do rozmowy w razie jakichkolwiek wątpliwości.   
Wszystkie dzieci w naszej szkole będą miały dostęp do prac domowych, które są 
istotne na ich obecnym etapie uczenia się, ich zainteresowań i ich nauki w szkole. 
 
Aktualizacja 
Procedura ta zostanie poddana przeglądowi corocznie przez pracowników, rade 
szkoły, dzieci i ich rodziny. 


