
Drodzy rodzice!  

 Przybycie do szpitala jest stresującym wydarzeniem dla Rodziców i 

dla dziecka. Wyzwala niepokój, niepewność, zaburza poczucie 

bezpieczeństwa w każdej rodzinie. Mając świadomość negatywnego 

wpływu choroby dziecka, oferujemy profesjonalną pomoc i wsparcie.  

 Pobyt Waszego dziecka w szpitalu wcale nie musi oznaczać 

zaległości w nauce. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Szpitalu 

Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie rocznie obejmuje swoją 

opieką ok. 3500 dzieci w wieku od 5 do 15 roku życia. Od września 2003 

roku nasza Szkoła ma filię w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy 

Szaserów.  

 W każdym oddziale są tablice z informacjami dla rodziców, 

ułatwiające adaptację w warunkach szpitalnych. Z punktu widzenia szkoły 

pragniemy zwrócić Państwa uwagę na: 

1. Zajęcia odbywają się w zespołach klas łączonych: 

 2 oddziały klas „0”, 

 3 oddziały klas I-III,  

 2 oddziały IV-VI, 

 2 oddziały klas VII-VIII,  

 1 oddział klas IV-VIII. 

  W ciągu jednej godziny lekcyjnej nauczyciel prowadzi zajęcia na 

kilku oddziałach w ramach zespołów klas łączonych, odbywają się one w 

świetlicach oraz przy łóżku dziecka. 

2. Chcąc wypełnić jak najlepiej nasze zadania, prosimy rodziców o 

dostarczenie przygotowanego przez nauczyciela szkoły macierzystej 

zakresu materiału do zrealizowania w trakcie pobytu w szpitalu. 

3. Uczniowie wypisani ze szpitala otrzymują od wychowawcy klasy 

wykaz ocen otrzymanych w trakcie pobytu w szpitalu, który są 

zobowiązani przedstawić w swojej szkole macierzystej.  

 Pobyt w szkole szpitalnej udokumentowany zaświadczeniem z 

ocenami (bądź też potwierdzającym uczestnictwo w lekcjach -bez ocen) 

powinien być traktowany w szkole macierzystej, jako obecność 

(oddelegowanie do innej szkoły) zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z 

dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzenie MENiS z dn. 27 lutego 2003 w sprawie 

organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowanych specjalnych 

działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych 

zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2003r., Nr 51, poz. 446). 

 



4. Uczniowie wypisani ze szpitala, których rodzice zmuszeni będą do 

złożenia wniosku o nauczanie indywidualne powinni zapoznać się z: 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, 

poz.1616)- PROCEDURA. 

5. W czasie wolnym od lekcji i zabiegów rehabilitacyjnych dzieci 

uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie których mogą 

odkrywać swoje talenty i rozwijać zainteresowania. Formy spędzania 

wolnego czasu, które umilą dzieciom pobyt w szpitalu to min.: 

 arteterapia –metoda leczenia,rehabilitacji za pomocą sztuki i 

szeroko pojętych działań poprzez sztukę, 

 muzykoterapia, czyli działania oparte na wykorzystaniu muzyki 

do poprawiania samopoczucia, a w konsekwencji do poprawy 

kondycji psychicznej i fizycznej (muzykoterapia bierna -

ćwiczenia relaksacyjne, aktywna-mobilna rekreacja muzyczna, 

taniec integracyjny, choreoterapia), 

 teatroterapia –zabawa w teatr, głównie w teatr lalkowy– 

kształci wyobraźnię, myślenie, pamięć i spostrzegawczość. 

Uczy podejmowania i wykonywania określonych ról na scenie 

rozwija wrażliwość artystyczną i estetyczną, 

 biblioterapia –słuchanie czytanych książek, pisanie 

spontanicznych tekstów, bajek, opowiadań, 

 w szkole odbywa się wiele uroczystości okolicznościowych 

m.in. Andrzejki, Mikołajki, bale karnawałowe. Uroczyście 

obchodzimy różne święta np.: Światowy Dzień Zdrowia, 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Dzień Dziecka, Dzień 

Mamy. Nauczyciele dbają o to, aby dzieci nie nudziły się w 

szpitalu i jak najmniej odczuwały skutki choroby. 

6. Zapraszamy do biblioteki. Jest czynna codziennie. Książki można 

wypożyczać samodzielnie, zgłaszać chęć czytania wychowawcy 

oddziału, bądź korzystać z biblioteki objazdowej. Biblioteka 

objazdowa działa dwa razy w tygodniu i dociera do łóżka każdego 

chorego dziecka. W pomieszczeniu biblioteki można korzystać z 

czterech komputerów z dostępem do Internetu. 

7. Dziecku można dostarczyć pomoce szkolne, które będą przydatne w 

trakcie pobytu::  

 podręczniki, 

 zeszyty i ćwiczenia przedmiotowe, 

 przybory do pisania i rysowania. 



 Materiały i przybory do zajęć pozalekcyjnych ( według 

możliwości finansowych rodziców): blok rysunkowy, papier 

kolorowy, kredki, plastelina, farby, klej. 

8. Pomieszczenia szkoły znajdują się na pierwszym piętrze między 

oddziałem okulistyki i alergologii.  

 

Kontakt: 

Dyrektor Agnieszka Kaczorek tel.22-509-82-56  

Pokój nauczycielski tel. 22-509-83-25 

Biblioteka tel. 22-509-83-33 

E-mail: nieklanska@op.pl 
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