
Fobia szkolna – co zrobić, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły  

Paluszek i główka to szkolna wymówka, mawiali pobłażliwie nasi rodzice, gdy rankiem 

wymienialiśmy rozmaite dolegliwości, byle tylko nie pójść do szkoły. Powodem mogły być 

lekcje z nielubianym nauczycielem, nagle uświadomiony brak zadania z matematyki, albo 

wczorajsza kłótnia z koleżanką. Z tego powodu nagle zaczynały boleć nas głowy, brzuchy, 

ręce i nogi. Takie incydentalne sytuacje zawsze będą się zdarzać, gorzej, gdy stają się 

codziennością.  

Fobia szkolna to rodzaj nerwicy sytuacyjnej, której objawami są m.in. gorączka, wymioty, 

biegunki, przyspieszenie akcji serca, omdlenia, częste infekcje, wysypki. Dziecko jest 

przerażone koniecznością pójścia do szkoły, często roztrzęsione i spanikowane. 

Charakterystyczne jest to, że wspomniane objawy występują od niedzielnego wieczoru do 

piątkowego popołudnia, a znikają w dni wolne od szkoły. Nie wolno ich lekceważyć i 

zarzucać dziecku, że udaje - to nie symulowanie, to prawdziwe dolegliwości, które jednak 

mijają szybko, gdy dziecko zostanie w domu. 

Co może wywołać fobię? Które dzieci są szczególnie narażone? Jak rodzice mogą pomóc 

dziecku? Na czym polega leczenie fobii szkolnej? Na nasze pytania odpowiada psycholog 

Karolina Piękoś. 

Co może być przyczyną fobii? 

Fobia szkolna jest zaburzeniem nerwicowym, w którym przyczyną lęku jest szkoła i 

wszystko, co się z nią wiąże. Inaczej nazywa się ją skolionofobią. Kiedy zwykła niechęć lub 

obawa przed nowymi wyzwaniami przekształca się w ten stan? Najczęściej nie ma prostej 

przyczyny, można natomiast wyodrębnić pewne czynniki, które mogą sprawić, że zwykłe 

obawy przerodzą się w fobię: konieczność zdania egzaminu lub klasówki, zmiana klasy lub 

szkoły, zmiana wychowawcy, szczególnie wymagający rodzice, trudna sytuacja rodzinna 

dziecka, brak wsparcia ze strony bliskich, nadmierne ambicje, perfekcjonizm. 

Które dzieci są szczególnie podatne na fobię szkolną? 

Szczególnie podatne na fobię szkolną są te dzieci, które nie mają kochającej, wspierającej i 

stabilnej rodziny, żyją w domach skonfliktowanych, przepełnionych wzajemną niechęcią 

domowników. Bez wsparcia bliskich trudno jest poradzić sobie z nową sytuacją i 

wymaganiami systemu edukacji. 

Dla dziecka, i to bez względu na jego wiek i poziom edukacyjnego zaawansowania, ogromne 

znaczenie ma także sama osoba nauczyciela, wychowawcy. Cierpliwy, otwarty, 

komunikatywny i szczerze zainteresowany pomocą dziecku opiekun pozwala na lepsze 

odnalezienie się w rzeczywistości szkolnej. 

Jak rodzice mogą pomóc dziecku? 

Przede wszystkim należy przyjrzeć się samemu systemowi rodzinnemu i ocenić, czy nie jest 

on w jakiś sposób dysfunkcyjny. Rodzice pomagają dziecku wtedy, kiedy zapewniają mu 

normalne i spokojne dzieciństwo, pozbawione uwikłania w konflikty i sprawy dorosłych 

domowników. Wyposażają w ten sposób swoje dziecko w odwagę, poczucie własnej 

kompetencji i wiarę w swe siły. 
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Bardzo istotne jest porozumienie między rodzicem a dzieckiem. Bywa bowiem, że przyczyną 

napięcia w szkole jest jakaś trudna sytuacja interpersonalna, konflikt z grupą rówieśników czy 

w skrajnych przypadkach całkowite odrzucenie przez grupę. Umiejętność zakomunikowania 

swoich obaw i lęków jest pierwszym krokiem do tego, by uzyskać pomoc. 

Ważne jest także odróżnienie chęci powagarowania sobie od fobii. Jeśli będziemy wzmacniać 

wycofywanie się dziecka w sytuacji stresowej, pozwalając mu często zostawać w domu przy 

pojawieniu się najmniejszych dolegliwości somatycznych, związanych na przykład z 

zaplanowanym odpytywaniem czy klasówką, możemy mu bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Z 

drugiej strony, nie należy wysyłać do szkoły dziecka w stanie silnego lęku. 

Na czym polega leczenie fobii szkolnej? 

Leczenie, jak każda forma pomocy psychologicznej, powinno być dopasowane indywidualnie 

do konkretnych potrzeb małego pacjenta. Jest najczęściej terapią poznawczo-behawioralną, w 

trudniejszych przypadkach wspomaga się dziecko również farmakologicznie. Warto otoczyć 

opieką psychologiczną całą rodzinę i przyjrzeć się układowi rodzinnemu. Być może dziecko z 

jakiegoś względu pragnie być zbyt odpowiedzialne i dorosłe, chce za wszelką cenę być 

najlepsze w klasie. Nie tylko dzieci odrzucane przez grupę albo skonfliktowane z 

nauczycielem mają problemy z chodzeniem do szkoły; czasami są to uczniowie, którzy 

doskonale sobie radzą, a paraliżuje ich strach przed pogorszeniem się wyników. 

Jak w przypadku każdej trudnej sytuacji wychowawczej, podstawą jej rozwiązania jest dobry 

kontakt rodziców i dziecka. Warto o tym pamiętać i pracować nad nim każdego dnia. 
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