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GAZETKA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  282 

w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 
i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  

 

NUMER 139 
ROK SZKOLNY 2019/2020 

  

WYDANIE JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 60-LECIA SZKOŁY 
 

 

 

Jest w Warszawie taka szkoła,                                                                                                                              

w której nie ma klas.                                                                                                                                                       

Nikt tu dzwonka nie usłyszy, 

chociaż lekcja trwa… 
 

Nauka tutaj raczej bawi,                                                                                                                                                 

a zabawa uczyć ma.                                                                                                                                                       

Nikt jedynki nie postawi,                                                                                                                                                         

bo o ucznia tu się dba. 
  

Lekcje w szkole nie stresują.                                                                                                                                       

Zdrowie ucznia ważna rzecz.                                                                                                                               

Gdzie tak Ciebie potraktują?                                                                                                                                            

Czy w tym jakiś sekret jest? 
 

To nie sekret, nie zagadka!                                                                                                                                           

Prawda znana niczym świat!                                                                                                                                                         

Taka szkoła jest w szpitalu!                                                                                                                                                        

Kończy dziś 60 lat! 
*** 

 



 

  PAŹDZIERNIK 2019 

O naszej szkole...  
 

 

W kwietniu 1959 r. przy ulicy Niekłańskiej 

otwarto Szpital Dziecięcy.  Już 1 września 1959 r. 

odbyła się uroczysta inauguracja roku 

szkolnego w powołanej w szpitalu Szkole 

Podstawowej. Początkowo działały dwa 

zespoły szkolne i jeden przedszkolny. Nauczaniem 

objęto dzieci z oddziału wewnętrznego, chirurgicznego oraz długo 

leżące dzieci z laryngologii. W 1999 r. przekształcono szkołę 

w Zespół Szkół, w skład którego wchodziły szkoła podstawowa 

i gimnazjum. 

 

 

Po kolejnej reformie edukacji – od 1 września 2017 r. – znów 

jesteśmy Szkołą Podstawową Specjalną nr 282. Nasi nauczyciele 

uczą dzieci na oddziałach: chirurgii ogólnej i chirurgii urazowej, 

okulistyce, laryngologii, neurologii, neurochirurgii, alergologii, 

dermatologii, pediatrii. Rocznie – ok. 3000 dzieci w wieku od 6 do 

15 lat. Od września 2003 r. 

nasza szkoła obejmuje 

opieką pacjentów kliniki 

pediatrii w Wojskowym 

Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. Misja 

szkoły brzmi: Przez terapię i naukę do zdrowia. W czasie 

pobytu w szpitalu dzieci mają lekcje i uczestniczą 

w pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych. Nauczyciele 

dbają o to, aby się nie nudziły i jak najmniej odczuwały skutki 

choroby. 

 
 

 

 

 
Dzieciom przebywającym w oddziałach 

szpitalnych proponujemy wiele ciekawych 

zajęć. Mali pacjenci mogą  oglądać 

przedstawienia teatralne w wykonaniu 

aktorów lub uczniów z zaprzyjaźnionych 

z  nami szkół masowych.  

 

 

 

 
Od 30 lat, co miesiąc, 

uczniowie uczestniczą 

w koncertach Filharmonii 

Narodowej.  Po każdym 

koncercie pacjenci wyrażają 

swoje wrażenia i uczucia 

w pracy plastycznej. W ten 

sposób powstało wiele 

albumów. 
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Pobyt w szpitalu i duża ilość wolnego czasu sprzyjają 

rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W naszej szkole 

odbywają się lekcje i warsztaty biblioteczne promujące kulturę 

czytelniczą w ramach obchodów urodzin Kubusia Puchatka, 

Światowego Dnia Pluszowego Misia, Światowego Dnia Książki, 

Tygodnia Czytania Dzieciom. 

Od trzech lat współpracujemy 

z Wojewódzką Biblioteką 

Pedagogiczną z ulicy Gocławskiej. Panie w atrakcyjnych formach 

przybliżają literaturę dziecięcą i młodzieżową. Dzięki tym 

działaniom szkolna biblioteka jest miejscem często i chętnie 

odwiedzanym przez pacjentów i ich bliskich.  

 

 

Chętnie odwiedzają nas znani aktorzy 

i autorzy literatury dziecięcej, którzy 

czytają małym pacjentom książki. 

W ubiegłym roku szkolnym gościliśmy 

Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Hannę 

Niewiadomską i – szczególnie zaprzyjaź-

nionego z naszą szkołą – Grzegorza 

Kasdepkę.  

 

 

Zrealizowaliśmy wiele projektów edukacyjnych, które uzyskały dofinasowanie z programu 

Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: 

 

 

 2011 r. – „Dziecko hospitalizowane w kontakcie ze sztuką 

– warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne” 

 

 

 

 

 2012 r. – „Czytanie jest dobre na wszystko. Z książką w świat  

wartości, wyobraźni, przygody, zabawy” 

 

 

 

 

 2013 r. – „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” 

 

 

 

 

 2016 r. – „Ty też potrafisz – techniki rękodzieła artystycznego  

inspiracją twórczych działań uczniów – pacjentów” 

 

 

 

 

 

 2017 r . –  „Ze skrzynką Kamishibai poznajemy kraje świata…” 
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Od 2004 roku co miesiąc wydajemy szkolną gazetkę 

„Tęczowa Planeta”. Każdy numer jest poświęcony innemu 

tematowi. Można w nim znaleźć informacje o ważnych 

wydarzeniach z życia szkoły, recenzje książek, krzyżówki 

i rebusy. Często autorami artykułów są nasi uczniowie. 
 

 

 

W 2007 r. powstała internetowa strona szkoły: 

www.nieklanska.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do jej 

odwiedzenia. 
 

  

 
*** 

Dogoterapia realizowana jest w naszym szpitalu od początku 2017 r. dzięki Fundacji dr Clown 

raz wsparciu Firmy Mars Polska. Czworonożni  terapeuci przychodzą do szkoły szpitalnej ze 

Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.   

Kontakt dziecka chorego z psem wzmacnia wiarę w siebie. Śmiech, radość i wielkie szczęście  

widać na twarzach małych pacjentów. Znika stres i obawy przed trudami leczenia. 

A oto nasze psy i ich terapeuci: 

Zuzu – pudel królewski                     Demi – owczarek australijski 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 z Panią Prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom  

Magdaleną Nawarecką-Piątek 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

         
      Żaba- owczarek belgijski                   Sami – lablador z p. Iwoną Nowak, Prezes Fundacji Amigo 

 z p. Justyną Ignatiuk 
  Opracowała Monika Culepa      
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