
I Pierwsze zadanie dla zespołu zostało ujęte w planie obchodów X-lecia Zespołu Szkół 

Szpitalnych  

   w Szczecinie. Na zebraniu zaplanowałyśmy, że poprosimy  uczniów-pacjentów naszej szkoły  

   o dokończenie zdania - Dobrze jest chodzić do szkoły szpitalnej, bo ….. 

Zostało ono  zrealizowane w  październiku 2013 roku.  W ten sposób zapoznałyśmy się z 

opinią uczniów o szkole szpitalnej i roli jaką spełniała podczas ich pobytu na leczeniu. 

Odpowiedziało 67 uczniów. 

Uczniowie w swoich wypowiedziach podkreślili wiele ważnych funkcji ,które spełnia szkoła: 

• Można kontynuować naukę – nie powstaje dużo zaległości, 

• Można otrzymać  za swoją  pracę dobre oceny, 

• Jest indywidualne podejście do uczniów i uczniowie cenią to sobie, że tematy których 

nie rozumieją są im dobrze wyjaśniane, 

• Nauczyciele nie stresują dzieci i młodzieży-stąd często powtarzające się stwierdzenie: 

„Bardzo lubię chodzić tu do szkoły”, 

• Nie ma czasu na nudę, czas mija szybciej, 

• Można bawić się, rysować, wziąć udział w konkursie, spotkać ciekawe osoby, 

• Można poznać nowych kolegów, robić coś wspólnie, współpracować ze sobą.  

 

Poniżej przytaczam kilka wybranych wypowiedzi uczniów:  

„Jest fajnie i logicznie się uczę z panią Beatą.” 

„Można się tu wiele nauczyć, szkoła szpitalna jest wspaniała, nauczyciele są świetni.” 

„Można się nauczyć wielu nieznanych zadań plastycznych i innych. Dostać nagrodę w 

konkursie.  Poza tym miło spędza się czas z panią Kasią.” 

„Szkoła przychodzi do mnie!!!” 

„Szkoła jest fajna, bo jest łatwa. Lubię tę szkołę. Panie wytłumaczą tak, że będzie to łatwo 

zrozumieć. Nauczyciele są mili. Fajnie jest chodzić do szkoły szpitalnej.” 

„Można w spokoju zrozumieć tematy, których się nie umiało.” 

„Bo się bawię i uczę lepiej” 

„Nauczymy się tyle samo co u nas w szkole.”    Karol 10 lat 

„Można dostać dobre stopnie i o wiele więcej można się nauczyć niż w szkole.”     Daria 11 lat 

„Można  się czegoś nauczyć, a na dodatek jest miło, przyjemnie i wesoło.”   Agnieszka 11 lat 

„Dziś dostałem 5 z uśmiechem”    Mateusz lat 7 

„Można się uczyć i zapomnieć o chorobie.”  Natalia 14 lat 

„Można kontynuować naukę podczas nieobecności w szkole.”   Emilia 14 lat 

„Bardzo długo nie było mnie w szkole z powodu choroby i to jest jedyna szansa na 

niepowtarzanie roku. Bardzo lubię chodzić tu do szkoły.”   Bartek 16 lat  

„Według mnie lepiej się uczy indywidualnie.”   Mateusz 15 lat 

„Można szybko i łatwo zdobyć oceny. Nauczyciele są mili i cierpliwi oraz bardzo pomocni. 



Lekcje są krótsze, co pozwala uczniowi na chwilę odpoczynku i trochę relaksu.” 

„W szkole szpitalnej można robić wiele ciekawych rzeczy. Miło spędza się czas w tak fajnym 

towarzystwie.”  Eliza 16 lat 

Również  rodzice  wypowiedzieli  się o szkole szpitalnej. Z rodzicami przeprowadzono wywiad  

( 10 wypowiedzi). 

Rodzice o istnieniu szkoły szpitalnej dowiadują się najczęściej w szpitalu od nauczycieli, 

pielęgniarek, swoich dzieci oraz ze szkolnych tablic informacyjnych. 

Rodzice są zadowoleni z istnienia szkoły szpitalnej. Ich dzieci mogą nadrabiać zaległości, być  

na bieżąco z materiałem szkolnym. Otrzymują zaświadczenia z ocenami, które zabierają do 

szkół macierzystych. Mają zorganizowany i zagospodarowany czas, mogą rozwijać swoje 

zainteresowania.  

Rodzice, którzy mieli okazję być  w szpitalu ze swoimi dziećmi w czasie organizowania imprez 

szkolnych, chętnie angażowali się w życie naszej szkoły i oferowali  swoją pomoc. 

Przykładowe wypowiedzi: 

 „ Pomagałam wykonać dziecku plakat”. 

„ Szyłam lalki w ramach akcji charytatywnej”. 

„ Uczestniczyłam w lekcji muzealnej”. 

„ Przygotowywałam dekoracje świąteczne”. 

 „ Uczestniczyłam w imprezie mikołajkowej”. 

 


