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Edukacja domowa 
 

Już trzeci rok mój prawie czternastoletni syn Radek nie chodzi do szkoły, uczy się w 
domu. Kilkanaście lat temu bardzo sympatyczna pięcioosobowa rodzina ze Stanów mieszkała 
razem z nami przez tydzień; sami uczyli swoje starsze dzieci: bystrego dziesięciolatka i 
rozgadaną sześciolatkę. Przez cztery dni w tygodniu od dziewiątej do trzynastej. Bardzo mnie 
wtedy zachwyciła taka forma – byłam pod wrażeniem tego, jak niewiele czasu potrzeba, żeby 
opanować materiał. Dowiedziałam się od nich również, że przeciętne edukowane domowo 
dziecko wyprzedza w osiągnięciach szkolnych (?!) rówieśników ze szkół. Rodzinie taka 
niezależność od szkoły dawała możliwość wspólnego podróżowania (był to ich drugi miesiąc, 
przed nimi był jeszcze jeden w Europie).  

Po latach okazało się, że ta forma jest legalna w Polsce, przy spełnieniu szeregu 
warunków. Dowiedziałam się też następnej porcji zachęcających faktów i wspólnie z mężem 
doszliśmy do wniosku, że grzech nie spróbować. Zmiana w ustawie pozwoliła nam na wybranie 
szkoły, więc dużo łatwiej przyszło nam podjąć decyzję, ponieważ mieliśmy do czynienia ze 
znanymi i pozytywnie nastawionymi nauczycielami i dyrekcją szkoły (Chrześcijańska Szkoła 
Podstawowa „Arka” we Wrocławiu). Nasza decyzja, chociaż zaskakująca dla grona 
pedagogicznego i nie do końca zrozumiała, została uszanowana. Radka traktowano z sympatią i 
nie spotkaliśmy się ani z nieprzyjemnymi komentarzami, ani z próbą udowodnienia nam, że takie 
rozwiązanie wyrządza szkodę dziecku czy utrudnia jego edukację.  

Edukacja domowa w Polsce to zupełnie świeża (legalna od dwudziestu lat) i 
funkcjonująca na niewielką skalę (chociaż poziom zainteresowania nią gwałtownie wzrósł w 
ciągu ostatnich dwóch lat) alternatywa edukacji szkolnej.  

 Dla większości z nas, którzy spędziliśmy kilkanaście lat w systemie szkolnym i od lat 
uczestniczymy w nim już jako rodzice lub się do tej roli przygotowujemy – to, że dziecko uczy 
się w szkole jest tak oczywiste, że nie przychodzi nam na myśl, że można inaczej. Tymczasem 
Polska przynajmniej od uchwalenia Ustawy o systemie oświaty w roku 1991 należy do, 
chlubnego moim zdaniem, grona państw, które zadbawszy o obywateli przez nałożenie 
obowiązku szkolnego, zezwalają na realizowanie go poza szkołą.   

 
DLACZEGO? 

Co miałoby skłonić rodziców to tak nietypowej decyzji? Niektóre z poniższych 
argumentów to logiczne wnioski z przemyśleń rodziców, którym nie podobały się zjawiska 
typowe dla systemu szkolnego, inne zrodziły się z bolesnych doświadczeń ich własnych dzieci, 
które wymusiły na nich interwencję; niektóre pojawiły się jako rezultat analizy badań na dużej 
grupie dzieci, które, edukowane domowo, podjęły już pracę zawodową i można coś powiedzieć o 
tym, jak ta decyzja wpłynęła na ich przyszłe kariery i zachowania społeczne (mówię tu o 
badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzieci edukowane domowo 
stanowią dostatecznie dużą grupę i alternatywa do edukacji szkolnej funkcjonuje już na tyle 
długo, by móc takie przeprowadzić).  
1. chęć oddziaływania na charakter dziecka – inny jest wpływ rodziny, jej systemu wartości, 
możliwość korekty, wzmacnianie pozytywnych zachowań i postaw, gdy dziecko nie spędza poza 
domem i na odrabianiu lekcji 4/5 swojego aktywnego czasu.  
2. lepsze wyniki dydaktyczne dzieci edukowanych domowo.  



3. ekonomia czasowa – przy uczeniu poza szkołą, zazwyczaj indywidualnie, dziecko jest w stanie 
w dużo krótszym czasie niż ten spędzany w szkole i na dojazdach zaabsorbować, zrozumieć, 
wykształcić konieczne umiejętności wymagane przez system edukacji – pozostały czas, którego 
coraz bardziej brakuje polskim rodzinom, można wykorzystać na pogłębianie wiedzy spoza 
programu, pasje, zajęcia domowe, szeroko pojętą pielęgnację życia rodzinnego.  
4. łatwo dostosować sposób uczenia i uczenia się do możliwości i predyspozycji dziecka, co 
powoduje, że ten proces jest efektywniejszy, łatwiejszy i daje więcej satysfakcji, większa jest 
motywacja do poznawania, ciekawość świata. Nieformalna atmosfera domowa sprzyja tworzeniu 
(a właściwie zachowaniu z okresu wczesnego dzieciństwa) pozytywnej postawy do nabywania 
wiedzy i umiejętności.  
5. łatwiej w domu uczyć dziecko, które z przyczyn emocjonalnych lub psychofizycznych ma 
specyficzne trudności w uczeniu się.  

Chociaż zalety edukacji domowej zdecydowanie przewyższają w ostatecznym 
rozrachunku towarzyszące jej trudności, nie jest oczywiście od nich wolna.  
1. wymaga niewątpliwie poświęcenia ze strony rodziców czasu i sił w stopniu 
nieporównywalnym do wysiłku związanego z wysłaniem i wspieraniem dziecka w jego edukacji 
szkolnej, trudna jest do przeprowadzenia, gdy oboje rodzice pracują;  
2. bez względu na to, jak atrakcyjnie i przyjaźnie jest zorganizowany proces uczenia, konieczny 
jest wysiłek i czasem rodzice mają trudności w egzekwowaniu nielubianych zajęć;  
3. edukowanie dzieci to szkoła charakteru dla rodziców – wymaga obowiązkowości, 
systematyczności, dobrej organizacji czasu.  

 
CO Z TĄ SOCJALIZACJĄ? 

Celowo nie umieściłam wśród trudności związanych z edukacją dziecka poza szkołą 
argumentu najczęściej podnoszonego: groźba desocjalizacji – założenie, że dziecko uczone w 
domu będzie pozbawione możliwości uczenia się funkcjonowania w grupie, społeczeństwie, nie 
nabędzie umiejętności społecznych.  
Ten argument przeciw zasługuje na osobne potraktowanie, osobną odpowiedź:  
1. Po pierwsze, żadne dziecko edukowane poza szkołą nie jest zupełnie odizolowane i zupełnie 
pozbawione kontaktów z ludźmi.  
2. Czy kiedykolwiek w życiu poza szkołą i wojskiem człowiek jest zmuszony lub wybiera, by 
funkcjonować w tak dużych i jednorodnych grupach rówieśniczych jak klasa i szkoła? Jakich 
umiejętności społecznych nabywa, które są mu niezbędne w dorosłym życiu zawodowym i 
rodzinnym, stłoczony przez wiele lat z dwudziestką (w dobrym układzie) równolatków na 
niewielkiej przestrzeni?  
3. Szkole niestety często towarzyszy zjawisko „socjalizacji negatywnej”, gdy uczniowie raczej 
uczą się, jak w środowisku przymusowym przetrwać i wyjść na swoje. Uczą się raczej działań 
przynoszących najłatwiejszy i najszybszy efekt dla nich korzystny, prawa silniejszego, niż 
rzeczywiście współpracy i wrażliwości na innych, właściwego rozwiązywania konfliktów, 
umiejętności wypracowywania kompromisów.  
4. Doświadczenia amerykańskie zaprzeczają założeniu, jakoby dzieci edukowane domowo miały 
większe problemy w późniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie niż przeciętnie. Powyżej 
przeciętności wyrasta natomiast ich zaangażowanie obywatelskie i społeczne jako dorosłych.  
„Wygląda na to, że możliwość świadomego dobierania kontaktów bądź okresowego z nich 
rezygnowania jest ogromnym przywilejem edukacji domowej. Konstruktywne kontakty z rodziną 
i gronem znajomych mogą być znacznie wartościowsze niż wiele przymusowych kontaktów 
szkolnych. (…) Wartościowe kontakty tworzy się na przestrzeni całego życia i z ludźmi w 



różnym wieku, a szkoła nie ma monopolu na ową socjalizację – ona często tworzy jedynie jej 
złudzenie”1. 

PORADNIK 
Gdy pojawi Ci się myśl, „a może to dobre rozwiązanie dla nas…”: 
 
1. Dobrze jest najpierw zapoznać z informacjami, relacjami ludzi, którzy to robią. Pozwala to na 
dojrzalszą decyzję – lepiej wiemy, z czym się wiąże, na jakie trudności trzeba się przygotować 
albo jakie argumenty przemawiają za tym, żeby ją podjąć. 
 
Polecam książkę:  

• „Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka” pod red. Marzeny i Pawła 
Zakrzewskich, Warszawa, 2009  

• bardziej kompleksowe i naukowe podejście reprezentuje książka pioniera edukacji 
domowej w Polsce: M. Budajczak, Edukacja domowa, Poznań : Poznańskie Wydaw. 
Psychologiczne, 2004 (proszę tylko zwrócić uwagę, że rozwiązania prawne uległy 
pewnym zmianom od momentu wydania książki). 

 
i strony:   

• http://www.edukacjadomowa.pl 
• http://www.edukacjadomowa.piasta.pl 
 

oraz profil „Edukacja domowa” na Facebooku na początek.  
 
2. Edukacja domowa pociąga za sobą konsekwencje dla ciebie i Twojej rodziny – warto je 
przemyśleć i być na nie przygotowanym. 
3. Niewątpliwie przydaje się znajomość swoich praw i zobowiązań w nowej sytuacji.  
4. Po przygotowaniach najważniejszym krokiem jest wybranie odpowiedniej szkoły. Nie 
obowiązuje już rejonizacja i kontakt ze szkołą można ewentualnie ograniczyć do egzaminów, 
więc lepiej wybrać szkołę przyjazną niż blisko domu. Dobrze jest umówić się z dyrekcją na 
niezobowiązującą rozmowę, zobaczyć, jakie jest nastawienie. Jeśli wybraliśmy szkołę, w której 
nie ma dzieci uczących się w domu, może to być pierwszy kontakt z edukacją domową dla jej 
pracowników – potrzebują czasu, by się zapoznać z informacjami na ten temat.  
5. W wybranej szkole trzeba złożyć stosowne papiery do 31 maja, by uzyskać zgodę na 
„spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”.  
Potrzebna będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – terminy badań i wydawania 
opinii mogą być oddalone w czasie, więc warto zabrać się za całą procedurę przed końcem 
lutego. 
6. Składając papiery w szkole, dobrze jest ustalić jak najwięcej szczegółów dotyczących 
egzaminów, podręczników, materiałów.  
7. Warto jest zacząć od rozplanowania realizacji materiału, który trzeba przygotować na 
egzaminy, pamiętając o świętach, przerwach na ważne wydarzenia i przypadki losowe.  
 
 

                                                 
1 W całej wypowiedzi, ale szczególnie w części „Co z tą socjalizacją” korzystałam z książki „Edukacja domowa w 
Polsce”, ujęty w cudzysłów fragment przytacza dosłownie wypowiedź Przemka, nastolatka edukowanego domowo, 
już absolwenta liceum, ze s. 198. 
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