
Kiedy dziecko nie chce chodzić do szkoły 

 

Współczesne dzieci żyją pod dużą presją związaną z osiągnięciem sukcesu 

edukacyjnego. Niemal zewsząd słyszą, jak ważne jest wykształcenie i jak to „nic z nich 

nie będzie”, jeśli tego wykształcenia nie zdobędą. Rodzice często poddają się tej presji i 

dopasowują się do okoliczności i wymagań szkoły, choć intuicyjne wielu z nich czuje, że 

to nie służy ich dzieciom. Doprowadza to często do sytuacji, że dziecko odmawia 

chodzenia do szkoły. Albo mówi o tym wprost, albo zapada na różnego rodzaju choroby, 

które mu to  uniemożliwiają. Co zatem może zrobić rodzic, kiedy dziecko nie chce iść do 

szkoły?  

 

Kiedy dziecko komunikuje rodzicom, że nie chce iść do szkoły, to warto zaopiekować się 

tym, co dziecko mówi i usłyszeć jego emocje.  Na pewno nie warto mówić „Co Ty za bzdury 

wygadujesz, przecież wiesz, że trzeba chodzić do szkoły” lub „Ja chodzę do pracy, to mój 

obowiązek, a Ty chodzisz do szkoły”. 

Dziecko nie potrzebuje ani kazania, ani pouczeń, ani napomnień czy moralizowania. Warto 

zaakceptować i uszanować to, co mówi, dając empatię. Akceptacja dziecka i jego przeżyć 

związanych ze szkołą czy też usłyszenie jego odmowy nie oznacza zgadzania się na to, aby 

dziecko nie poszło do szkoły. Oznacza empatyczne wsparcie w postaci komunikatu: 

“Słyszę/widzę/rozumiem, że czasami nie chcesz iść do szkoły, zwłaszcza jak np. czekasz na 

przyjazd taty i chciałbyś być w domu, jak wróci”.  

Ważne jest towarzyszenie dziecku w tym, co przeżywa, czyli po prostu bycie z nim.  

Co mogą oznaczać słowa dziecka „nie chcę iść do szkoły”? Jak warto, żeby rodzic 

zareagował?  

1. Mówienie o emocjach. Jeśli dziecko mówi o smutku, lęku, złości itp. to na pewno w 

tym momencie tak czuje. Rodzic powinien uczestniczyć w przeżywaniu emocji 

dziecka, towarzyszyć mu w jego frustracji, złości, może smutku czy rozczarowaniu. 

To wcale nie oznacza, że dziecko ma zostać w domu. Dziecko potrzebuje empatii ze 

strony rodzica.  

2. Zmęczenie. Warto uwierzyć, że dziecko może być zmęczone szkołą, presją, 

atmosferą, relacjami, zajęciami pozalekcyjnymi. Może pomóc przyjrzenie się planowi 

dnia i ocena, czy nie jest przeładowane zajęciami i uwzględnienie w nim czasu na 

odpoczynek, zabawę, nudę. 

3. Komunikowanie trudności. Warto tu dopytać i słuchać, np. co miałoby się stać, 

żebyś poszła do szkoły? Co pomogłoby Ci pójść do szkoły? Do jakiej szkoły 

poszłabyś chętniej? Być może warto też umówić się na rozmowę z nauczycielem. 

Jakie trudności może przeżywać dziecko odmawiające chodzenia do szkoły? Na co warto 

zwrócić uwagę?   

1. Problemy w nauce z jednego lub kilku przedmiotów. Kiedy dziecko otrzymuje 

trzecią jedynkę z danego przedmiotu, może to oznaczać, że ma kłopoty z 



opanowaniem jakiejś części materiału dydaktycznego. Warto z nim o tym 

porozmawiać, zapytać, jakiej potrzebuje pomocy, co rodzic może dla niego zrobić? 

Czasem pomaga pójście do nauczyciela i spokojna rozmowa skoncentrowana na 

szukaniu rozwiązań, a nie na obarczaniu się winą.  

2. Trudności z adaptacją – mogą wystąpić, kiedy dziecko rozpoczyna nowy etap 

edukacyjny, zmienia klasę, szkołę. Dziecko może czuć się izolowane i wykluczane z 

zespołu klasowego, ponieważ dołączyło do już zintegrowanej klasy. Koniecznie trzeba 

porozmawiać z psychologiem, pedagogiem oraz wychowawcą. Warto wspólnie 

opracować plan pomocy dziecku w zaadoptowaniu się do nowego zespołu klasowego.  

3. Problemy w domu – wtedy, kiedy rodzina przeżywa trudne chwile np. rozwód, 

choroba czy śmierć w rodzinie, dłuższy wyjazd rodzica itp. dziecko może odmawiać 

chodzenia do szkoły. Zwykle towarzyszy temu smutek, lęk, przygnębienie. Dziecko 

może po prostu bać się np. zostawić drugiego rodzica samego w domu z obawy, że i 

ten może zniknąć z jego życia. Jeśli tak jest, to należy bezwzględnie dać dziecku czas 

i  poczucie bezpieczeństwa, zapewniać o swojej miłości i opiece. Można też 

skorzystać z pomocy terapeutycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

zarówno dla siebie, jak i dla dziecka.  

4. Konflikty z rówieśnikami, agresja, bullying. To bardzo trudna sytuacja dla dziecka, 

które zwykle nie chce o niej opowiadać z obawy przed wstydem, z leku, co będzie i 

jak rodzic na to zareaguje. Czy jego reakcja nie pogorszy i tak trudnej dla niego 

sytuacji? Dlatego rozmowa z dzieckiem wymaga dużego taktu oraz zapewnienia, że 

będziemy działać wspólnie. Zdarza się, że rozmowy z wychowawcą, pedagogiem czy 

psychologiem szkolnym nie pomagają i jedynym wyjściem jest zmiana środowiska 

szkolnego.  

5. Problemy zdrowotne jak: depresja, nerwica, problemy z tarczycą, cukrzyca. 

Czego absolutnie rodzic nie powinien robić?   

• Krzyczeć na dziecko, że np. wymyśla, wydziwia. 

• Grozić – jeśli zaraz się nie ubierzesz i nie pójdziesz do szkoły, to… 

• Karać.  

• Zmuszać siłą. 

• Lekceważyć sytuację, mówiąc „No trudno, czasem tak bywa, życie jest trudne”.  

 


