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Streszczenie 

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w roku 2021 przez Zakład 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży i Zakład Kardiologii Instytutu Matki i Dziecka w ramach 
programu DINO-PL (Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość). Raport zawiera 
Wprowadzenie, szczegółową informację o przeprowadzonych badaniach oraz trzy części 
z wynikami przeprowadzonych badań. W części pierwszej przedstawiono wyniki pomia-
rów wskaźników zdrowotnych, w części drugiej zdrowie i zachowania zdrowotne dzieci 
i ich rodzin, a w części trzeciej zagadnienia dotyczące szkoły w pandemii COVID-19. 

 Od początku trwania pandemii wprowadzane były różne obostrzenia, w tym okresowe 
zamykanie szkół i konieczność nauki zdalnej, co znacząco wpłynęło na stan zdrowia 
i  zachowania zdrowotne najmłodszego pokolenia. Uczniowie przebywając głównie 
w domu, zostali pozbawieni dotychczasowego rytmu dnia, w tym regularnych kontak-
tów z rówieśnikami oraz aktywności fizycznej.

Głównym celem badania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, było monito-
rowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz 
podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Badania zostały przeprowadzone w ostatnim 
kwartale 2021 roku w 109 szkołach (63 szkołach miejskich i 46 wiejskich) z 16 woje-
wództw w Polsce, wśród 2227 uczniów II klas szkół podstawowych (ośmiolatków) i ich 
rodziców. Ośrodkiem koordynującym badania na poziomie ogólnopolskim był Instytut 
Matki i Dziecka, a bezpośrednimi realizatorkami badania w terenie były pielęgniarki 
szkolne. Sposób prowadzenia pomiarów był zgodny z założeniami wynikającymi z proto-
kołu badawczego COSI WHO. 

Podstawowymi parametrami antropometrycznymi monitorowanymi w badaniu były 
wysokość i masa ciała, a na podstawie tych wartości obliczono wskaźnik BMI. Średnia 
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wysokość ciała wśród chłopców wynosiła 133,9 cm, a wśród dziewcząt 132,5 cm. Średnia 
masa ciała była wyższa u chłopców - 31,3 kg niż u dziewcząt - 30,8 kg. 

Odsetek uczniów ośmioletnich, u których występowała nadwaga lub otyłość wynosił 
35,3% (częściej u chłopców 38,5% niż dziewcząt 32,1%). U obu płci zmiany częstości 
występowania otyłości w kolejnych latach badania były istotne statystycznie, ale warto 
zauważyć, że w  grupie dziewcząt niekorzystne zmiany zaczęły następować dopiero 
w okresie pandemii COVID-19. Należy rozważyć wprowadzenie pomiaru obwodu talii 
i obliczenia wskaźnika WHtR do obecnie obowiązującego testu przesiewowego wykry-
wania zaburzeń w rozwoju fizycznym ucznia. 

W badaniu zebrano także dane dotyczące obwodu talii i bioder, które należą do podsta-
wowych parametrów w rozpoznawaniu otyłości brzusznej. Średni obwód talii badanych 
uczniów wynosił 61,8 cm. Obwód talii chłopców był około 2 cm większy niż dziew-
cząt, a odnosząc się do wartości centylowych, zbyt duży obwód zanotowano aż u 29,9% 
drugoklasistów. Za duży obwód bioder, o wartości odpowiadającej > 90 centyla zaobser-
wowano wśród 25,8% badanych uczniów. Występowanie otyłości brzusznej na podstawie 
wskaźnika obwodu talii do wysokości ciała stwierdzono u 22,4% badanych uczniów klas 
drugich (u jednego na czterech chłopców i jednej na pięć dziewcząt). 

Przeprowadzono także pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar tętna. Średnie wyniki 
pomiarów skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi u chłopców i dziewcząt były 
podobne. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi występowały 
u niemal jednej trzeciej badanych uczniów klas drugich, a rozkurczowego u co piątego 
drugoklasisty. W latach 2016–2021 nastąpił znaczny wzrost odsetka dzieci ośmioletnich, 
u których zaobserwowano podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi. 

W  kontekście spożywanych grup pokarmów, odpowiedzi rodziców wskazywały, że 
większość z nich (od 66% do 86%) nie zauważyła zmian w ilości poszczególnych grup 
pokarmów spożywanych przez dziecko przed pandemią COVID-19 i w czasie jej trwa-
nia. Jednak czasie pandemii aż 23% dzieci częściej jadło słodycze i 17% częściej słone 
przekąski. 

Wielu rodziców dostrzegło też, że w porównaniu z okresem przed pandemią zwiększyła 
się ilość czasu spędzana przez dzieci przed ekranem w celach niezwiązanych z edukacją 
zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy, odpowiednio było to 43,6 i 37,4%. Zmniejszył 
się natomiast czas, jaki dziecko spędzało po lekcjach na aktywnej i energicznej zabawie 
np. biegając, skacząc na zewnątrz lub grając w gry ruchowe i ćwicząc w pomieszczeniach 
zamkniętych, szczególnie w dni szkolne – twierdziło tak 37,2% rodziców. Stwierdzono 
różnice związane z miejscem zamieszkania dzieci: na zmniejszenie ilości snu w stosunku 
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do okresu przed pandemią COVID-19 wskazywało 9,3% rodziców dzieci mieszkających 
w miastach w porównaniu do 3,9% rodziców dziećmi mieszkających na wsi, a problem 
ten dotyczył przeważnie dziewcząt.

W badaniu zastosowano dwie miary zdrowia psychicznego uczniów klas drugich. Były 
nimi: narzędzie do oceny jakości życia dziecka związanej ze zdrowiem (w perspektywie 
przed pandemią COVID-19 i w trakcie pandemii COVID-19) oraz kwestionariusz oceny 
dobrostanu psychicznego (WHO-5). Średnia jakość życia istotnie pogorszyła się więc 
w czasie pandemii COVID-19. Dziewczęta czuły się gorzej niż chłopcy, średnia ocena 
w grupie dziewcząt była istotnie mniejsza niż w grupie chłopców. Niemal 8% dziewcząt 
i 6% chłopców zaklasyfikowano do grupy dzieci z objawami depresji. Bardzo dobre samo-
poczucie obserwowano wśród ponad połowy badanych chłopców – 52,4%.

Dane na temat sytuacji związanej z COVID-19 w odniesieniu do badanych placówek 
edukacyjnych pokazują, że pod koniec 2021 roku, konieczność izolacji, kwarantanny 
i występowanie przypadków zakażenia wśród uczniów istotnie statystycznie częściej 
miało miejsce w szkołach miejskich, niż wiejskich. Wszystkie badane szkoły wprowadzały 
środki zapobiegawcze przeciw SARS-CoV-2. Liczba środków wdrożonych w szkołach 
wahała się od 4 do 20, najwięcej szkół wprowadziło 16 środków zapobiegawczych. 

Niemal wszystkie szkoły zapewniały uczniom infrastrukturę sportową w postaci sali 
gimnastycznej i boiska oraz dostęp do boiska poza godzinami lekcji. Większość szkół, 
zwłaszcza miejskich, umożliwiała też korzystanie z sali gimnastycznej po lekcjach szkol-
nych. Choć ogólny odsetek szkół dysponujących stołówką był dosyć wysoki (85%), 
to zdecydowanie rzadziej dostęp do nich mieli uczniowie szkół wiejskich. Sklepiki i bufety 
oraz automaty z żywnością występowały w badanych szkołach dość rzadko, częściej poja-
wiały się w szkołach miejskich.

Na 109 zbadanych placówek dostęp do darmowej wody pitnej zapewniony miało 67 szkół 
– 64,4%. Niepokojącym może być fakt, że w ponad 1/5 placówek szkolnych położo-
nych na wsi uczniowie nie mają dostępu do darmowej wody pitnej. Napoje gazowane 
zawierające cukier w żadnej ze szkół nie były dostępne bezpłatnie, jednak w 26,7% szkół 
miejskich i 4,7% szkół wiejskich można je było kupić. W ponad połowie szkół miejskich 
uczniowie odpłatnie mogli też nabyć słodzone soki owocowe i inne napoje niegazowane 
z dodatkiem cukru. Pozytywną wiadomością jest całkowity brak dostępu we wszystkich 
placówkach do napojów energetyzujących. 

Każda część Raportu opatrzona została rekomendacjami dla rodziców, szkół oraz ochrony 
zdrowia. Raport, w części końcowej posiada również rekomendacje dla Ministra Zdrowia 
i polityk publicznych.
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Wprowadzenie

Przewlekłe choroby niezakaźne, a w szczególności te nazywane „chorobami cywilizacyj-
nymi”, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca i nowotwory złośliwe 
stanowią ryzyko dla utraty zdrowia i życia współczesnego człowieka. Pomimo iż choroby 
te dotyczą w głównej mierze osób dorosłych, to kluczowe zmiany w organizmie prowa-
dzące do ich rozwoju, mają swój początek już w pierwszym okresie życia. Na podstawie 
takich wskaźników, jak: ciśnienie tętnicze krwi, wskaźnik masy ciała (body mas index – 
BMI) oraz obwód talii szacowane łącznie w okresie dziecięcym, można prognozować 
ryzyko występowania chorób niezakaźnych w okresie dorosłości. Przykładowo, jak wska-
zały wyniki badań, otyłość w wieku dziecięcym stanowi czynnik ryzyka chorób układu 
krążenia oraz niektórych nowotworów1. 

Znaczący udział w powstawaniu tych problemów zdrowotnych mają czynniki modyfiko-
walne, które związane są ze stylem życia. Z drugiej strony dobre zdrowie i zachowania 
służące jego utrzymaniu, wypracowane na wczesnym etapie życia, mają wpływ na tworze-
nie zasobów dla zdrowia, po które człowiek będzie mógł sięgnąć w wieku dorosłym2. 

Do zachowań służących zdrowiu, które należy kształtować już w pierwszym okresie życia, 
należą m.in. odpowiedni poziom aktywności fizycznej, odpowiednio zbilansowana dieta, 
niestosowanie używek oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. Natomiast do niedo-
statków zachowań prozdrowotnych zalicza się m.in. niski poziom aktywności fizycznej, 
będący jedną z najważniejszych przyczyn nieprawidłowości rozwojowych, wad postawy, 
nadmiernej masy ciała, cukrzycy, nadciśnienia i innych tzw. chorób cywilizacyjnych. 

1 Magnussen CG., Smith KJ. Pediatric Blood Pressure and adult Preclinical Markersof Cardiovascular disease. Clin
ical Medicine Insights: Blood Disorders 2016:9 1–8 doi:10.4137/CMBd.s18887.

2 Malina RM. Physical activity and fitness: pathways from childhood to adulthood. Am J Hum Biol. 2001;13(2):162–72. 
https://doi.org/10.1002/1520–6300(200102/03)13:2<162::AID-AJHB1025>3.0.CO;2-T
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https://doi.org/10.1002/1520-6300(200102/03)13:2<162::AID-AJHB1025>3.0.CO;2-T
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W tym kontekście niekorzystne są także częste zachowania sedentarne, jak oglądanie 
telewizji czy korzystanie z komputera i tabletu, czyli tzw. czas ekranowy (z ang. screen 
time). Siedzący tryb życia uczniów wiąże się z chorobami przewlekłymi w późniejszym 
życiu, a także z innymi zachowaniami ryzykownymi związanymi ze zdrowiem, takimi 
jak nieprawidłowe nawyki żywieniowe3,4.

Epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci narasta od wielu lat5. Już przed pandemią 
COVID-19, nadmierną masę ciała miał blisko co trzeci polski ośmiolatek (31,2%), istot-
nie częściej chłopcy niż dziewczęta6. W świetle wyników badania prowadzonego przez 
Instytut Matki i Dziecka pn.: European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), 
stwierdzono, że w latach 2016–2018 istotnie zwiększył się odsetek otyłych chłopców 
(z 14,6% do 17,4%)7. Badanie wykazało również, że co czwarty uczeń drugiej klasy szkoły 
podstawowej miał zbyt duży obwód talii, będący objawem brzusznego rozkładu tkanki 
tłuszczowej i wskaźnikiem podwyższonego ryzyka zaburzeń metabolicznych i chorób 
układu krążenia w wieku dorosłym. Zaobserwowano również rosnącą częstość nadciśnie-
nia tętniczego w populacji dziecięcej, co wiąże się m.in. z nasileniem problemu nadwagi 
i otyłości. 

Wpływ pandemii

Badania z wielu krajów pokazują co prawda, że w porównaniu z osobami dorosłymi, 
dzieci rzadziej miały pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i rzadziej 

3 Carson, V., Hunter, S., Kuzik, N., Gray, C. E., Poitras, V. J., Chaput, J.-P., et al. (2016). Systematic review of seden-
tary behaviour and health indicators in school-aged children and youth: an update. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 41, 
S240–S265. doi: 10.1139/apnm-2015–0630.

4 Tremblay, M. S., Carson, V., Chaput, J.-P., Connor Gorber, S., Dinh, T., Duggan, M., et al. (2016). Canadian 
24-hour movement guidelines for children and youth: an integration of physical activity, sedentary behaviour, and 
sleep. Appl. Physiol. Nutrit. Metab. 41, S311–S327. doi: 10.1139/apnm-2016–0151.

5 Lee, E. Y., & Yoon, K. H. (2018). Epidemic obesity in children and adolescents: risk factors and prevention. Frontiers 
of medicine, 12(6), 658–666. https://doi.org/10.1007/s11684-018–0640-1

6 Fijałkowska A., Oblacińska A., Korzycka M. (red.). (2019). Zdrowie i styl życia polskich uczniów. Raport z badań. 
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

7 Fijałkowska A., Oblacińska A, Stalmach M. (red.). (2017). Nadwaga i otyłość u polskich 8-latków w świetle uwarun-
kowań biologicznych, behawioralnych i społecznych. Raport z międzynarodowych badań WHO Childhood Obesity 
Surveillance Initiative (COSI). Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

https://doi.org/10.1002/1520-6300(200102/03)13:2<162::AID-AJHB1025>3.0.CO;2-T
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narażone były na rozwój ciężkiej lub krytycznej postaci choroby COVID-19 8,9,10,11, jednak 
trwająca od ponad dwóch lat pandemia wpłynęła na stan zdrowia i zachowania zdro-
wotne najmłodszego pokolenia.

W tym czasie, nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach na świecie, wprowadzane 
były różne obostrzenia, w tym okresowe zamykanie szkół i konieczność nauki zdalnej12,13, 
co spowodowało istotną zmianę stylu życia całego społeczeństwa. Uczniowie przeby-
wali głównie w domu i pozbawieni zostali dotychczasowego rytmu dnia, a tym samym 
regularnych, codziennych kontaktów z rówieśnikami. Powyższe przyczyniło się do ogra-
niczenia możliwości podejmowania wspólnej zabawy i aktywności fizycznej14.

Zakłócenie nawyków związanych z nauką i aktywnością fizyczną, wynikające z wpro-
wadzenia ograniczeń na  czas pandemii, może mieć długofalowe negatywne skutki 
z perspektywy rozwoju dzieci i młodzieży15,16,17. Badania prowadzone podczas pandemii 
wskazują na niekorzystne zmiany w zachowaniach zdrowotnych, w tym na pojawienie się 

8 Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic population. N Engl J 
Med 2020;382:2302–15.doi:10.1056/NEJMoa2006100 pmid:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32289214 

9 Dong, Yuanyuan, et al. “Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease 
in China.” Pediatrics 145.6 (2020): e20200702.

10 Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus infections in children including COVID-19: an overview of the epidemio-
logy, clinical features, diagnosis, treatment and prevention options in children. Pediatr Infect Dis J 2020;39:355–68.
doi:10.1097/INF.0000000000002660 pmid:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32310621

11 Ladhani SN, Amin-Chowdhury Z, Davies HG, Aiano F, Hayden I, Lacy J, Sinnathamby M, de Lusignan S, Demirjian 
A, Whittaker H, Andrews N, Zambon M, Hopkins S, Ramsay ME. COVID-19 in children: analysis of the first pande-
mic peak in England. Arch Dis Child. 2020 Dec;105(12):1180–1185. doi: 10.1136/archdischild-2020–320042. Epub 
2020 Aug 12. PMID: 32796006; PMCID: PMC7431771.

12 UNESCO map on school closures Education: From disruption to  recovery (unesco.org) and UIS, March 
2022 UIS Statistics (unesco.org) (dostęp online: 04.04.2022) Institute of Statistics (2022). COVID-19 Education 
Response [WWW Document]. https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/
country-dashboard/

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okre-
sie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. 2020 poz.493); https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf 
(dostęp: 2020.08.13).

14 Hoffman, J. A., & Miller, E. A. (2020). Addressing the Consequences of School Closure Due to COVID-19 on 
Children’s Physical and Mental Well-Being. World medical & health policy, 10.1002/wmh3.365. Advance online 
publication. https://doi.org/10.1002/wmh3.365

15 Lee J. Mental health effects of school closures during COVID-19. Lancet Child Adolesc. Health. 2020;4(6):421.

16 Racine N, Cooke JE, Eirich R, Korczak DJ, McArthur B, Madigan S. Child and adolescent mental illness during 
COVID-19: A rapid review. Psychiatry Res. 2020;292:113307. doi:10.1016/j.psychres.2020.113307.

17 Jiao W.Y., Wang L.N., Liu J., Fang S.F., Jiao F.Y., Pettoello-Mantovani M., Somekh E. Behavioral and emotional 
disorders in children during the COVID-19 epidemic. J. Pediatr. 2020;221:264–266. (jlz, 0375410).

http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa2006100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32289214
http://dx.doi.org/10.1097/INF.0000000000002660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32310621
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
http://data.uis.unesco.org/
https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/country-dashboard/
https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/country-dashboard/
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf
https://doi.org/10.1002/wmh3.365.
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problemów z regulacją snu, wydłużenie czasu spędzanego przed monitorem, tzw. screen 
time, a także na spadek aktywności fizycznej i pogorszenie nawyków żywieniowych18,19,20,21,22. 

W związku ze zmianą nawyków w codziennym funkcjonowaniu, w czasie pandemii nasilił 
się także problem nadmiernej masy ciała u dzieci23,24,25. U młodego pokolenia zaobserwo-
wano również nasilenie problemów związanych z nocnym odpoczynkiem, gdyż zmiana 
rytmów dobowych wpłynęła na prezentowanie nieregularnych wzorców snu26,27. 

Biorąc pod uwagę wpływ pandemii, z punktu widzenia zdrowia publicznego tym bardziej 
zasadne jest monitorowanie aktualnych wskaźników związanych ze zdrowiem i zacho-
waniami zdrowotnymi uczniów, w tym masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi, a także 
poziomu aktywności fizycznej, sposobu odżywiania oraz nawyków związanych ze snem. 

18 Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., & Booy, R. (2020). 
School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic 
review. The Lancet. Child & adolescent health, 4(5), 397–404. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X

19 Roe, A., Blikstad-Balas, M., Dalland, C.P. (2021) The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students’ 
Engagement With Physical Activity. Front. Sports Act. Living 2:589227. doi: 10.3389/fspor.2020.589227.

20 Carroll N., Sadowski A., Laila A. et al The Impact of COVID-19 on Health Behavior, Stress, Financial and Food 
Security among Middle to High Income Canadian Families with Young Children. Nutrients 2020, 12(8), 2352; 
https://doi.org/10.3390/nu12082352 

21 Ruiz-Roso, M.; De Carvalho Padilha, P.; Mantilla-Escalante, D. et al. COVID-19 Confinement and Changes of 
Adolescent’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil. Nutrients 2020, 12, 1807. https://doi.
org/10.3390/nu12061807

22 Rodríguez-Pérez C, Molina-Montes E, Verardo V. et al. Changes in Dietary Behaviours during the 
COVID-19 Outbreak Confinement in the Spanish COVIDiet Study. Nutrients. 2020 Jun 10;12(6):1730. doi: 
10.3390/nu12061730.

23 Patterson, R. R., Sornalingam, S., & Cooper, M. (2021). Consequences of COVID-19 on the childhood obesity 
epidemic. BMJ (Clinical research ed.), 373, n953. https://doi.org/10.1136/bmj.n953

24 Browne, N. T., Snethen, J. A., Greenberg, C. S., Frenn, M., Kilanowski, J. F., Gance-Cleveland, B.,... & Lewandowski, 
L. (2021). When pandemics collide: The impact of COVID-19 on childhood obesity. Journal of Pediatric Nursing, 
56, 90.

25 Stavridou, A., Kapsali, E., Panagouli, E., Thirios, A., Polychronis, K., Bacopoulou, F.,... & Tsitsika, A. (2021). 
Obesity in Children and Adolescents during COVID-19 Pandemic. Children, 8(2), 135.

26 Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on child-
ren during the COVID-19 outbreak. Lancet (London, England), 395(10228), 945–947. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(20)30547-X

27 Konstantinou C, Andrianou XD, Constantinou A, Perikkou A, Markidou E, Christophi CA, Makris KC. Exposome 
changes in primary school children following the wide population non-pharmacological interventions imple-
mented due to COVID-19 in Cyprus: A national survey. EClinicalMedicine. 2021 Feb;32 100721. doi:10.1016/j.
eclinm.2021.100721. PMID: 33681739; PMCID: PMC7910671.

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
https://doi.org/10.3390/nu12082352
https://doi.org/10.3390/nu12061807
https://doi.org/10.3390/nu12061807
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32531892/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32531892/
https://doi.org/10.1136/bmj.n953
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X
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Informacja o badaniu

Cele badania 

Głównym celem badania, związanym z celem ogólnym nr 14 Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2021–2025, było monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakre-
sie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi 
w populacji dzieci.

W ramach badania:
 � Dokonano oceny wpływu pandemii COVID-19 na zmianę wybranych czynników 
ryzyka oraz wskaźników zachowań zdrowotnych wśród dzieci w wieku 8 lat oraz ich 
rodziców na podstawie badań przekrojowych oraz przeprowadzono ocenę środowi-
ska szkolnego w placówkach objętych badaniem. 

 � Sformułowano rekomendacje i określono potrzeby w zakresie działań profilaktycz-
nych dla rodziców i ich dzieci oraz kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych 
realizujących zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami. 

Metodologia badania 

Badania przeprowadzono w ostatnim kwartale 2021 roku w 109 szkołach z 16 województw 
w Polsce wśród uczniów II klas szkół podstawowych i ich rodziców. Badaniem objęto 
również środowisko szkoły. Ośrodkiem koordynującym badania na poziomie ogólno-
polskim był Instytut Matki i Dziecka. Powołano sieć koordynatorów wojewódzkich oraz 
sieć pielęgniarek szkolnych działających w wylosowanych szkołach. Pielęgniarki szkolne 
były bezpośrednimi realizatorkami badania w terenie.

Informacja o badaniu
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Badanie uczniów

Pomiary antropometryczne oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna prowadzono 
według metodyki przedstawionej w Broszurze oraz filmach szkoleniowych przygotowa-
nych w ramach projektu Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość (DINO-PL) jako 
materiał metodyczny dla realizatorek badań w szkołach28. Pomiarów dokonywały pielę-
gniarki szkolne działające na terenie szkół wyznaczonych do badania. Sposób prowadzenia 
pomiarów był zgody z założeniami wynikającymi z protokołu badawczego COSI WHO. 

Główne założenia dotyczyły:
1. Sposobu wykonywania pomiarów

Do pomiarów masy ciała i wysokości oraz obwodu talii i bioder wykorzystano wystan-
daryzowane przyrządy pomiarowe: waga elektroniczna SECA 878 ze stadiometrem 
SECA 217  (Seca GmbH & Co.) i  taśmę centymetrową. Pomiary wykonywano 
dwukrotnie u każdego dziecka biorącego udział w badaniu.

Pomiary ciśnienia tętniczego krwi i tętna wykonano według zaleceń przeprowadza-
nia testu przesiewowego do wykrywania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, 
przedstawionego w w/w Broszurze29. Badanie prowadzono za pomocą ciśnienio-
mierza elektronicznego OMRON 3 z wykorzystaniem standardowych mankietów 
i  mankietów w  rozmiarach odpowiednich dla dzieci w  wieku wczesnoszkolnym 
(OMRON CS2, 17–23 cm). Dzieci badano w pozycji siedzącej, po kilkuminutowym 
odpoczynku. Pomiar wykonywano dwukrotnie.

2. Sposobu raportowania pomiarów
Wartość końcową będzie stanowiła średnia arytmetyczna z  dwóch pomiarów. 
Wysokość ciała, obwód talii i bioder mierzone były z dokładnością do 1 mm, a masa 
ciała z dokładnością do 100 g.

Wynik końcowy pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i tętna stanowi średnia arytme-
tyczna z dwóch pomiarów. 

28 Oblacińska A, Ostręga W, Pomiary wskaźników antropometrycznych i ciśnienia tętniczego krwi u uczniów w młod-
szych klasach szkoły podstawowej. Poradnik metodyczny dla pielęgniarek i higienistek szkolnych, Instytut Matki 
i Dziecka, 2021.

29 Jodkowska M, Oblacińska A, Test przesiewowy do  wykrywania podwyższonego ciśnienie tętniczego. [w:] 
Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red) ABC bilansów zdrowia dziecka. Podręcznik dla lekarzy, Med Prakt, 
Kraków 2017:42–45.
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Badanie ankietowe rodziców

Badanie przekrojowe metodą sondażu diagnostycznego z  wykorzystaniem techniki 
ankiety online prowadzono wśród rodziców dzieci, u których wykonano pomiary antro-
pometryczne i pomiary ciśnienia tętniczego krwi i tętna. Ankietę online rodziców łączono 
z protokołem pomiarów dziecka za pomocą numeru identyfikacyjnego nadanego przez 
realizatora badania parze rodzic-dziecko. 

Rodzice otrzymali numer identyfikacyjny oraz link do ankiety online od realizatora bezpo-
średniego badania (pielęgniarki szkolnej) lub od wychowawcy klasy, do której uczęszczało 
dziecko. Rodzice wypełniali ankietę przez Internet na komputerze domowym, telefo-
nie komórkowym, tablecie lub innym, podobnym urządzeniu. W przypadku zgłoszenia 
przez rodzica braku dostępu do urządzenia, na którym może wypełnić ankietę, realiza-
tor badania zapewniał dostęp we własnym zakresie. 

Badanie szkolne

Badanie prowadzone metodą sondażu diagnostycznego z  wykorzystaniem techniki 
ankiety papierowej, którą wypełniał dyrektor szkoły, pielęgniarka szkolna lub inna osoba 
wyznaczona przez Dyrektora szkoły.

Założenia etyczne

Projekt Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość (DINO-PL) uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Bioetycznej działającej przy Instytucie Matki i  Dziecka z  kadencji 
2021–2024  (nr  decyzji 57/2201  z  dnia 27.10.2021). Przedmiotem oceny Komisji był 
ogólny schemat realizacji projektu, procedura badania i metodologia badania, narzędzia 
badawcze i wzór formularza zgody dla rodziców. O prowadzeniu badania powiadomiono 
wojewódzkie kuratoria oświaty, a zgodę na udział szkoły potwierdziła jej dyrekcja. Rodzic 
i dziecko mieli możliwość rezygnacji z udziału w badaniu na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny.

Osoby badane

W  badaniu wzięło udział 2228  uczniów klas II i  ich rodziców. Analizowano dane 
od  2227  uczniów, którzy wyrazili zgodę na  badanie od  oraz 865  rodziców, którzy 
wypełnili kwestionariusz badania online. Badanie ankietowe zostało również przepro-
wadzone na poziomie szkoły z dyrektorami zrekrutowanych placówek. Uzyskano dane 
ze 109 placówek. 
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Kryterium włączającym do udziału w badaniu było posiadanie przez dziecko statusu ucznia 
II klasy podstawowej, pisemna zgoda rodzica na udział dziecka w badaniu, obecność 
w szkole w dniu badania, ustna zgoda dziecka na udział w badaniu. Kryterium włączenia 
rodziców stanowiło bycie rodzicem ucznia klasy II szkoły podstawowej, u którego prze-
prowadzono pomiary antropometryczne, ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna, pisemna 
zgoda na udział dziecka w badaniu oraz zgoda na udział w badaniu online rodziców.

Badane szkoły

W badaniu wzięło udział 109 szkół, co stanowiło 92,4% z wyjściowej listy 118 dobranych 
losowo szkół podstawowych. Szkoły znajdowały się na terenie 16 województw. Wśród 
badanych szkół znalazły się 63 szkoły miejskie i 46 wiejskie. 

Operatem losowania była lista szkół i placówek oświatowych na podstawie Rejestru Szkół 
i Placówek Oświatowych (moduł Systemu Informacji Oświatowej)30, który zawiera infor-
macje o wszystkich aktualnie działających lub zlikwidowanych szkołach i placówkach 
oświatowych w Polsce według najnowszych z dostępnych danych z października 2018 r. 
Każda szkoła znajdująca się w bazie RSiPO ma numer identyfikacyjny. Możliwe jest więc 
wygenerowanie liczb losowych (np. w arkuszu excell) oraz wybranie szkół osobno dla 
każdego województwa na bazie tych numerów. Weryfikowano, czy wylosowane szkoły 
nadal funkcjonują, sięgając do informacji z ich stron internetowych. W kolejnym etapie 
realizacji projektu został nawiązany kontakt ze  szkołami, aby sprawdzić, czy nie są 
np. w stanie likwidacji i czy ich Dyrekcja oraz Rada Rodziców wyrażają zgodę na udział 
w badaniu.

Kryterium uczestnictwa w badaniu było posiadanie statusu szkoły podstawowej będącej 
szkołą publiczną. Szkoły wybierane były w każdym województwie z uwzględnieniem wiel-
kości miejscowości, aż do osiągnięcia odpowiedniej liczby szkół w miastach i na wsiach. 

Narzędzia badawcze 

W badaniu zastosowano trzy rodzaje narzędzi badawczych przeznaczonych odpowied-
nio do badania dziecka, rodziców i szkół.

Protokół badania dziecka

Protokół badania dziecka służy do zapisu wartości pomiarów antropometrycznych oraz 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i tętna u uczniów. Po dokonaniu pomiarów pielęgniarka 
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szkolna wpisywała wartości w odpowiednich polach formularza. Poza polami do wpro-
wadzenia wartości wykonanych pomiarów, protokół zawiera również pytania dotyczące 
podstawowych danych demograficznych dziecka oraz związane z warunkami pomiarów. 
Zakres pytań ujętych w protokole pomiarów przedstawia tabela 1. Na końcu formula-
rza znajduje się pole do podania ewentualnych uwag przez osobę, która dokonywała 
pomiarów. W tej części pielęgniarka szkolna mogła opisać wszelkie uwagi, które uznała 
za ważne dla udokumentowania badania konkretnego dziecka, takie jak np. słaba współ-
praca dziecka. Ostatnią częścią protokołu jest Instrukcja dla osoby wypełniającej protokół 
badania dziecka. Zawiera ona m.in. wytyczne dotyczące przeprowadzania pomiarów.

Tabela 1. Zakres pytań w protokole badania dziecka

Dane demograficzne 
dziecka

Okoliczności pomiarów Dane z pomiarów

Płeć Data badania
Masa ciała kg,  

z dokładnością do 0,1 kg

Wiek w miesiącach 
Pora badania

przed/po posiłku
Wysokość cm,  

z dokładnością do 0,1 cm

Data urodzenia
Dzień/miesiąc/rok

Zgoda dziecka na wykonanie pomiarów 
oraz powód odmowy, jeśli dotyczy 

Obwód pasa cm, 
z dokładnością do 0,1 cm

Miejsce zamieszkania 
Duże miasto/Małe 

Miasto/Wieś

Rodzaj ubrania 
Bielizna/Strój gimnastyczny/ Lekkie 

ubranie/ Grube ubranie/ Inne

Obwód bioder cm, 
 z dokładnością do 0,1 cm

Ciśnienie tętnicze krwi 

Tętno 

Ankieta dla rodziców

Kwestionariusz ankiety dla rodziców zawierał łącznie 20 pytań, stanowiących trzy główne 
bloki tematyczne: 

1. Dane demograficzne (m.in. informacje o osobie wypełniającej ankietę, płeć dziecka, 
wiek dziecka w miesiącach, miejsce zamieszkania).

2. Wpływ COVID‑19  na  zdrowie i  zachowania zdrowotne dziecka i  rodziny (okres przed 
COVID‑19 i okres pandemii COVID‑19). W tym bloku znalazły się pytania dotyczące:

 � Zachorowania i odosobnienia z powodu COVID-19.
 � Zmiany w zakresie spożywanie wybranych produktów.
 � Zmiany codziennych zachowań w rodzinie (m.in. dotyczących zakupów spożyw-

czych, spożywania posiłków w domu/ poza domem).
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 � Zmiany w  zakresie zdrowia i  zachowań zdrowotnych (m.in. sen, aktywność 
fizyczna, zachowania sedentarne, zmiana masy ciała, stan zdrowia dziecka).

 � Jakość życia związana ze zdrowiem (KIDSCREEN – 10) – przed i w trakcie 
pandemii COVID-19.

 � Zatrudnienie rodziców/ opiekunów oraz sytuacja finansowa rodziny podczas 
pandemii.

3. Aktualna sytuacja dotycząca zdrowia i zachowań zdrowotnych uczniów i ich rodzin.
 Główne bloki tematyczne w tym obszarze obejmują następujące zagadnienia:

 � Aktywność fizyczna, w tym wskaźnik MVPA (Moderate-to-Vigorous Physical Activity) 
diagnozujący codzienną, umiarkowaną aktywność fizyczną oraz VPA, badający inten-
sywną aktywność fizyczną. Pytania poprzedzono krótkim wyjaśnieniem, co oznacza 
aktywność fizyczna. Określono ja jako każdą czynność, która zwiększa tętno dziecka 
i sprawia, że przez pewien czas ma ono przyspieszony oddech, dziecko jest aktywne 
fizycznie, gdy ćwiczy, bawi się/gra z przyjaciółmi lub chodzi do szkoły na piechotę. 
Podano również przykłady aktywności fizycznej.

 � Ilość snu dziecka. Tutaj uwzględniono dwa pytania i poproszono rodziców o podanie 
godziny, o której zwykle dziecko zasypia oraz budzi się w dni szkolne (poniedzia-
łek – piątek).

 � Zachowania sedentarne. Do tego bloku włączono pytania dotyczące czasu spędzanego 
przed telewizorem lub korzystania przez dziecko z urządzeń elektronicznych, takich 
jak komputer, tablet, smartfon lub inne, a także liczby godzin dziennie spędzanych 
zwykle przez dziecko w pozycji siedzącej (np. oglądając TV, korzystając z kompu-
tera). Pytania te odnosiły się do czasu wolnego dziecka, poza zajęciami szkolnymi.

 � Aktywny transport do/ze szkoły. Rodzice odpowiadali na pytanie, w jaki sposób 
dziecko zazwyczaj dociera do i ze szkoły. 

 � Wspólne aktywności rodzinne. W pytaniu o częstość podejmowania różnych aktyw-
ności wspólnie przez rodzinę uwzględniono m.in. oglądanie razem telewizji/filmów, 
granie razem w gry i zabawy w domu, w gry komputerowe, wspólne spożywanie 
posiłków, wspólne spacery i uprawianie sportu. 

 � Ocena dobrostanu dziecka, czyli dobrego samopoczucia, badana z zastosowaniem 
skali, znanej jako WHO-5 (WHO-5 Well Being Index). 

Ankieta szkolna 

Kwestionariusz szkolny, na który składały się 22 pytania, wypełniany był przez pielę-
gniarkę szkolną oraz/i dyrektora szkoły. Oprócz podstawowych informacji o szkole oraz 
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klasach i liczbie uczniów biorących udział w badaniu, zawiera pytania dotyczące infra-
struktury szkolnej związanej z aktywnością fizyczną i odżywianiem.

W kwestionariuszu szkolnym uwzględniono także blok pytań odnoszących się do funk-
cjonowania szkoły w  trakcie pandemii COVID-19. Ujęte tu zostały m.in. środki 
zapobiegawcze/obostrzenia wdrażane w związku z pandemią oraz występowanie potwier-
dzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w szkole. W tej części dołączono 
także pytania o konieczność izolacji i kwarantanny w związku z podejrzeniem zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2. Szczegółowy wykaz badanych obszarów przedstawiono w Tabeli 2. 
Do kwestionariusza szkolnego dołączono Instrukcję dotyczącą jego wypełniania.

Tabela 2. Obszary badawcze w ankiecie szkolnej

Dane o szkole, o zbadanych 
klasach i uczestnikach badania 

Infrastruktura szkoły i organizacja 
aktywności fizycznej, edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia 

Szkoła a COVID-19 

Nazwa i adres szkoły 

Infrastruktura związana ze sportem/
aktywnością fizyczną:

 � Boisko szkolne
 � Sala gimnastyczna 

Regulacje i obostrzenia związane 
z COVID‑19, w tym m.in.:

 � Obowiązek stosowania maseczek
 � Pomiary temperatury ciała
 � Częste wietrzenie pomieszczeń
 � Zapewnienie środków 

do higieny/dezynfekcji

Lokalizacja szkoły 
miasto/wieś

Organizacja aktywności fizycznej:
 � Lekcje WF
 � Umożliwianie aktywności 

na powietrzu i w obiektach 
sportowych szkoły

 � Zajęcia sportowe 

Konieczność izolacji w związku 
z podejrzeniem zakażenia 
wirusem SARS‑CoV‑2:

 � wśród uczniów,
 � wśród personelu szkoły

Osoba wypełniająca ankietę Transport do szkoły
Miejsce izolacji w przypadku wystąpienia 
podejrzenia zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2 

Numer i poziom klasy Edukacja i promocja zdrowia 
Zachorowania na COVID‑19

 � wśród uczniów,
 � wśród personelu 

Liczba uczniów: 
 � wybranych
 � zakwalifikowanych, ale nieobecnych 
 � którzy nie wyrazili zgody 

na wykonanie pomiarów
 � których rodzice nie wyrazili 

zgody na udział w badaniu 
 � zbadanych

Infrastruktura i dostępność 
wybranych produktów 
spożywczych na terenie szkoły:

 � stołówka
 � sklepik/bufet
 � automat z żywnością
 � napoje i produkty spożywcze 

dostępne w szkole 
(płatne/bezpłatne)

Konieczność kwarantanny:
 � wśród uczniów,
 � wśród personelu szkoły
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Wyniki pomiarów 
wskaźników zdrowotnych

Część I | Wyniki pomiarów 

 1
CZĘŚĆ
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Arkusz 1 
Występowanie niedoboru masy 

ciała, nadwagi i otyłości

Pytania i wskaźniki

 � Podstawowymi parametrami antropometrycznymi monitorowanymi w badaniu były 
wysokość i masa ciała. 

 � Na podstawie tych wartości obliczono wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) 
według wzoru: BMI=masa ciała (kg)/wzrost (m)2. Wskaźnik BMI pozwala na iden-
tyfikację nieprawidłowości w zakresie stosunku masy ciała do wysokości, w tym 
określenie niedoboru i nadmiaru masy ciała. 

 � Obliczono BMI z-score i zastosowano punkty odcięcia WHO 2007 do klasyfikacji 
kategorii stanu odżywienia:

 � Niedobór masy ciała zdefiniowano jako odsetek dzieci o wartości BMI z-score < – 2SD, 
nadwagę jako odsetek dzieci o wartości BMI > + 1SD BMI z-score (odpowiednik 
BMI 25 kg/m2 w wieku 19 lat), a otyłość > +2SD BMI z-score (odpowiednik BMI 
30 kg/m2 w wieku 19 lat).

Masa ciała i wysokość

Dane dotyczące masy ciała i wysokości uzyskano w grupie N=2227 uczniów klas drugich. 
 � Średnia wysokość ciała w tej grupie wynosiła 133,3 cm (SD=6,3), a masa ciała 31,4 kg 
(SD=7,9).

 � Średnia wysokość ciała wśród chłopców wynosiła 133,9 cm (SD=6,2), a wśród dziew-
cząt 132,5 cm (SD=6,3), (p<0,001). 

Arkusz 1 | Występowanie niedoboru 
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 � Średnia masa ciała była istotnie statystycznie wyższa u chłopców (31,3 kg; SD=8) niż 
u dziewcząt (30,8 kg; SD=8), (p<0,001).
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Rycina 1. Masa ciała i wysokość uczniów klas II

Niedobór masy ciała, nadwaga i otyłość

Odsetek uczniów, u których występował niedobór masy ciała:
 � Wśród wszystkich uczniów klas II = 3,1%.
 � Brak istotnych różnic ze względu na płeć.

Odsetek uczniów, u których występowała nadwaga lub otyłość:
 � Wśród wszystkich uczniów klas II – 35,6%
 � Istotnie częściej u chłopców 38,8% niż dziewcząt 32,2%, p=0,001
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Rycina 2.  Występowanie niedoboru masy ciała, nadwagi i otyłości w grupie uczniów II klas szkół podsta-
wowych ogółem i według płci



 24 Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19  |  Część I | Wyniki pomiarów wskaźników zdrowotnych

Zmiany częstości występowania nadwagi oraz otyłości wśród dzieci 
ośmioletnich w latach 2016–2021
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Rycina 3.  Częstość występowania nadwagi 
i otyłości (BMI z-score +1SD) 
wyłącznie u dzieci 8-letnich w latach 
2016–2021 ogółem i według płci

Rycina 4.  Częstość występowania otyłości 
(BMI z-score +2SD) wyłącznie 
u dzieci 8-letnich w latach 
2016–2021 ogółem i według płci

Nadwaga i otyłość

Od 2016 roku obserwowano liniowy wzrost odsetka dzieci 8-letnich z nadwagą i otyło‑
ścią (p<0,001). 

W kolejnych rundach badania wynosił on 30,7% (2016 rok), 32,2% (2018 rok) i 35,3% 
(2021 rok). 

W każdej rundzie badania odsetki były istotnie wyższe u chłopców (odpowiednio p<0,05; 
p<0,001; p<0,01).

Istotne statystycznie zmiany częstości występowania nadwagi i otyłości zanotowano 
u chłopców (p<0,01).

Otyłość

W latach 2016-2021 zwiększały się odsetki dzieci 8-letnich, u których wartość BMI z-score 
odpowiadała otyłości, a największy wzrost odnotowano między 2018 a 2021 rokiem 
(2016 rok – 12,2%; 2018 rok – 13,4%; 2021 – 16,8%).

W każdej rundzie badań istotnie statystycznie większy odsetek dzieci z otyłością wystę-
pował w grupie chłopców (w każdy roku badania poziom istotności statystycznej wynosił 
p<0,001).

U obu płci zmiany częstości występowania otyłości w kolejnych latach badania były 
istotne statystycznie, ale warto zauważyć, że w grupie dziewcząt niekorzystne zmiany 
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zaczęły następować dopiero w  okresie pandemii COVID-19  (chłopcy – p<0,01; 
dziewczęta– p<0,001).

Podsumowanie

1. Więcej niż co trzeci uczeń klasy II ma nadwagę lub jest otyły. Znacznie częściej 
nadmiar masy ciała stwierdza się w grupie chłopców niż dziewcząt.

2. W latach 2016–2021 nastąpił wzrost odsetka dzieci z nadwagą i otyłością, a nieko-
rzystne zmiany zauważalne są zwłaszcza w ostatnich latach (efekt pandemii COVID-19) 
wśród dziewcząt z otyłością.

3. Wysokość i masa ciała są średnio większe w grupie chłopców niż dziewcząt.

4. Niedobór masy ciała występuje w zaledwie 3% badanej populacji i nie jest zróżnico-
wany ze względu na płeć.
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Arkusz 2 
Obwód talii i bioder oraz wskaźnik WHtR

Pytania i wskaźniki

 � Zbierano dane dotyczące obwodu talii i bioder, które należą do podstawowych para-
metrów antropometrycznych stosowanych w ocenie rozkładu tkanki tłuszczowej, 
w rozpoznawaniu otyłości brzusznej oraz w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. 

 � Zastosowano krajowe normy populacyjne dla obwodu talii i bioder, które są wyni-
kiem badań prowadzonych w ramach projektu OLAF-PL0080. Wartość ≥ 90. C jest 
wartością zwiększającą ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych i stanowi 
podstawowe kryterium diagnostyczne zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży.

 � Obliczono wskaźnik obwodu talii do wysokości ciała – WHtR (waist to height ratio). 
Jako kryterium otyłości brzusznej przyjęto wartość WhtR=0,5, kiedy obwód talii 
przekracza połowę wysokości ciała31.

Wyniki

Obwód talii

 � Średni obwód talii badanych uczniów wynosił 61,8  cm (SD=8,8) i  wahał się 
od 41 do 103 cm.

 � Obwód talia chłopców był około 2 cm większy niż dziewcząt, a różnice związane 
z płcią były istotne statystycznie (p<0,001).

31 Taxová Braunerová R, Kunešová M, Heinen MM, et al. Waist circumference and waist-to-height ratio in 7-year-
-old children-WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative. Obes Rev. 2021;22 Suppl 6:e13208. doi:10.1111/
obr.13208.

Arkusz 2 | Obwód talii i bioder 
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Obwód bioder

 � Średni obwód bioder uczniów klas II wynosił 71,7 cm (SD=8,3) i wahał się od 49,2 cm 
do 115,8 cm.

 � Obwód bioder chłopców był istotnie statystycznie większy niż obwód bioder dziew-
cząt (p<0,05) aczkolwiek różnica w odsetkach wynosiła zaledwie 0,8%.

61,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

obwód pasa obwód bioder

Śr
ed

ni 
ob

wó
d (

cm
)

chłopcy

ogółem

dziewczęta

71,7 72,0 71,3
62,7 60,8

Rycina 5. Średnie obwody talii i bioder uczniów klas II ogółem i według płci

Rozkład centylowy obwodu talii

Odnosząc się do wartości centylowych obwodu talii, zbyt duży jej obwód zanotowano 
aż u 29,9% drugoklasistów. Odsetek ten odpowiadał obwodowi talii o wartości odpo-
wiadającej kategorii >90C. Szczegółowy rozkład odsetków według kolejnych wartości 
centylowych w pełnej próbie oraz w grupach dziewcząt i chłopców przedstawiono na ryci-
nie 6.
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Rycina 6.  Rozkład centylowy obwodu talii (wartości >90C oznaczają zbyt duży obwód talii) ogółem 
i według płci
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Obwód bioder

Za duży obwód bioder, o wartości odpowiadającej >90C zaobserwowano wśród 25,8% 
badanych uczniów. Te zbyt wysokie wartości występowały u 25,7% dziewcząt i 25,9% 
chłopców. 
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Rycina 7.  Rozkład centylowy obwodu bioder (wartości >90C oznaczają zbyt duży obwód bioder) ogółem 
i według płci

Wskaźnik WHtR 

Występowanie otyłości brzusznej na podstawie wskaźnika obwodu talii do wysokości 
ciała o wartości powyżej 0,5 stwierdzono u 22,4% badanych uczniów klas drugich. Istotnie 
statystycznie częściej podwyższona wartość wskaźnika WHtR występowała u chłopców 
niż u dziewcząt (p=0,013).
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Rycina 8. Uczniowie klas drugich według wartości wskaźnika WHtR

Zmiany częstości występowania podwyższonych wartości WHtR wśród 
dzieci ośmioletnich w latach 2016–2021

Wskaźnik WHtR

W latach 2016–2021 nastąpił znaczny wzrost odsetka dzieci ośmioletnich, u których 
wskaźnik stosunku obwodu talii do wzrostu przyjmował wartość powyżej 0,5 (p<0,001). 
W stosunku do 2016 roku, w ostatniej rundzie badania odsetek ten był wyższy o siedem 
punktów procentowych (2016 rok – 15,2%; 2018 rok – 18,1%; 2021 rok – 22,3%).
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Rycina 9.  Zmiany odsetka ośmiolatków, u których wartość wskaźnika WHtR wynosiła powyżej 0,5, 
w latach 2016-2021 według płci

Niekorzystne zmiany dotyczyły zarówno chłopców (p<0,001), jak i dziewcząt (p<0,001), 
przy czym u dziewcząt niekorzystny trend wystąpił dopiero w ostatniej rundzie badania 
w porównaniu z poprzednimi rundami (Rycina 9).

Podsumowanie:

1. Otyłość brzuszna na podstawie wskaźnika WHtR dotyczy jednego na czterech chłop-
ców i jednej na pięć dziewcząt uczących się w klasie II szkoły podstawowej.

2. U obu płci w latach 2016–2022 zwiększył się odsetek dzieci ośmioletnich o podwyż-
szonych wartościach WHtR, przy czym wzrost ten dotyczył przede wszystkim okresu 
między 2018 a 2021 rokiem.

3. Obwód talii jest większy u chłopców niż u dziewcząt, a obwód bioder nie różni się 
ze względu a płeć.

4. Co czwarta dziewczynka i chłopiec mają zbyt duży obwód bioder, a co trzeci chło-
piec i co piąta dziewczynka zbyt duży obwód talii.
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Arkusz 3 
Ciśnienie tętnicze krwi i tętno

Pytania i wskaźniki

 � Prowadzono pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz 
pomiar tętna.

 � Wartości centylowe ciśnienia tętniczego krwi przestawiono w odniesieniu do warto-
ści centylowych wysokości ciała odpowiednich dla wieku i płci. Rozkład centylowy 
wysokości ciała obliczono na podstawie norm krajowych z badania OLAF32. Następnie 
obliczono zakresy wartości skurczowego i  rozkurczowego ciśnienia tętniczego 
krwi oraz kryteria nadciśnienia na podstawie zaleceń amerykańskich z 2017 roku33. 
Zakres kategorii ciśnienia tętniczego krwi oraz nadciśnienia według definicji AAP 
(Amerykańskiej Akademii Pediatrii, American Academy of Pediatrics) przedstawiono 
w Tabeli 3.

32 Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I, Grajda A, Gurzkowska B, Napieralska E, Litwin M oraz Grupa Badaczy 
OLAF, Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki bada-
nia OLAF, Standardy medyczne/pediatria, 2010, T. 7, 690–700.

33 Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, Carroll AE, Daniels SR, de Ferranti SD, Dionne JM, Falkner 
B, Flinn SK, Gidding SS, Goodwin C, Leu MG, Powers ME, Rea C, Samuels J, Simasek M, Thaker VV, Urbina 
EM; Subcommittee on screening and management of high blood pressure in children, Clinical Practice Guideline 
for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents, Pediatrics. 2017 Sep;140(3). 
pii: e20171904. doi: 10.1542/peds.2017–1904.

Arkusz 3 | Ciśnienie 
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 � Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami34 oraz obserwacjami wieloośrodkowymi35, 
przyjęto, że zakres prawidłowego tętna dla uczniów klas II powinien wynosić 
70–135 uderzeń/min. 

Tabela 3.  Kategorie ciśnienia tętniczego krwi i stopień nadciśnienia dla dzieci i młodzieży w wieku 1–13 lat*

Kategoria Zakres centylowy

Ciśnienie tętnicze krwi w normie < 90.C

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi ≥ 90.C do <95.C

Stopień 1 nadciśnienia ≥ 95.C do < 95.C+12 mmHg

Stopień 2 nadciśnienia ≥ 95.C+12 mmHg

*  Na  podstawie zaleceń Subcommittee on screening and management of high blood pressure in children  
(Flynn JT at. al, 2017 r.)

Wyniki

Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi oraz tętno

Średnie wyniki pomiarów skurczowego i  rozkurczowego ciśnienia krwi u chłopców 
i dziewcząt były podobne. Istotne różnice związane z płcią zanotowano w przypadku 
średnich wartości tętna, które były wyższe u dziewcząt w stosunku do chłopców (p<0,05).

Tabela 4.  Ciśnienie tętnicze krwi i tętno uczniów klas II, ogółem i wg płci (M,SD,min.,max.)

Cecha
(jednostka)

Ogółem Chłopcy Dziewczęta

Średnia±SD Min. Max. Średnia±SD Min. Max. Średnia±SD Min. Max.

Ciśnienie 
skurczowe 

(mmHg)
104,8±11,8 57,0 152,0 105,1±11,8 60,0 151,0 104,4±11,7 57,0 152,0

Ciśnienie 
rozkurczowe 

(mmHg)
66,1±9,7 36 110 65,8±9,8 38,0 110,0 66,3±9,8 36,0 99,0

Tętno 86,9±12,7 40,0 134,0 86,7±12,7 52,0 134,0 87,2±12,8 40,0 130,0

34 https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Normal_Ranges_for_Physiological_Variables/

35 Flaming S, Thompson M, Stevens R, Heneghan C, Plüddemann A, Maconochie I, Tarassenko L, Mant D, Normal 
ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of observa-
tional studies, Lancet 2011; 377: 1011–18, DOI:10.1016/S0140–6736(10)62226-X.

https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Normal_Ranges_for_Physiological_Variables/
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Ciśnienie tętnicze krwi (korelacja z BMI?)

Podwyższone wartości ciśnienia skurczowego krwi występowały u  27,1% badanych 
uczniów – częściej w grupie chłopców (28,7%) niż dziewcząt (24,4%), (p=0,080).

Podwyższone wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi zaobserwowano wśród 
21,9% uczniów klas II – 20,2% chłopców i 23,6% dziewcząt (p<0,001). 
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Rycina 10.  Rozkład centylowy skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi wśród uczniów 
klas drugich ogółem i według płci

Zmiany częstości występowania podwyższonych wartości ciśnienia 
tętniczego krwi wśród dzieci ośmioletnich w latach 2016–2021

W latach 2016–2021 nastąpił znaczny wzrost odsetka dzieci ośmioletnich, u których 
zaobserwowano podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi (p<0,001). Największe 
zmiany odsetka zarówno w zakresie ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, zano-
towano między 2016 a 2018 rokiem, a w kolejnej rundzie badań różnica w wynikach 
tych pomiarów była niewielka. Istotnie zmiany zanotowano u  obu płci (p<0,001). 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na niewielki spadek odsetka chłopców i niewielki 
wzrost odsetka dziewczynek o podwyższonych wartościach ciśnienia rozkurczowego 
pomiędzy 2018 a 2021 rokiem.
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Rycina 11.  Częstość występowania 
podwyższonych wartości ciśnienia 
skurczowego wyłącznie u dzieci 
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i według płci

Rycina 12.  Częstość występowania 
podwyższonych wartości 
ciśnienia rozkurczowego 
wyłącznie u dzieci 8-letnich 
w latach 2016–2021 ogółem 
i według płci

Podsumowanie:

1. Średnie wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi nie różniły 
się istotnie ze względu na płeć.

2. Średnie wartości tętna były wyższe u dziewcząt.

3. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi występowały u niemal 
jednej trzeciej badanych uczniów klas drugich, a podwyższone wartości rozkurczo-
wego ciśnienia tętniczego krwi u co piątego drugoklasisty.

4. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienie tętniczego krwi nie różniły się istotnie 
statystycznie ze względu na płeć, a ciśnienia rozkurczowego były wyższe u dziewcząt.
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Rekomendacje do Części I

Dla rodziców

 � Dbanie o zdrowy styl życia całej rodziny w obszarach odżywiania, aktywności fizycz-
nej, higieny snu, nauki i wypoczynku;

 � Wprowadzanie zasad zdrowego stylu życia i konsekwentne ich przestrzeganie przez 
wszystkich członków rodziny. Zasady te są szczególnie ważne w sytuacjach wymuszo-
nego ograniczenia aktywności fizycznej i zwiększenia czasu ekranowego np. w czasie 
lockdownu w okresie pandemii lub innych kryzysowych sytuacji epidemicznych;

 � Pilnowanie terminów badań kontrolnych dziecka, w tym w zakresie wskaźników 
rozwoju fizycznego i ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza w przypadku istnienia czyn-
ników ryzyka zdrowotnego w rodzinie (otyłość, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca typu 2);

 � Przygotowanie dziecka 8-letniego do  badania ciśnienia tętniczego krwi, gdyż 
w wielu przypadkach jest to badanie wykonywane u niego po raz pierwszy w życiu 
(mimo zaleceń wcześniejszych badań w programie testów przesiewowych). Pozwoli 
to na zmniejszenie lęku dziecka przed tym badaniem.

Wśród badanych w naszym programie 8-latków znacznie więcej dzieci miało podwyż-
szone ciśnienie skurczowe, niż rozkurczowe, co może być wynikiem stresu i tzw. efektu 
„białego fartucha”.

Dla szkoły

 � Skuteczna edukacja zdrowotna oparta o wiarygodność edukatora, bezpośredniość 
i  jasność przekazu, w tym w oparciu o  techniki on-line i aplikacje, dedykowane 
do zajęć w czasie zdalnego nauczania;

Rekomendacje do Części I
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 � Realizacja programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia opracowanych i reko-
mendowanych przez profesjonalistów i środowiska eksperckie lub sprawdzonych 
i poddanych ewaluacji;

 � Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i szkol-
nych uczniów, wspieranie ich i edukowanie;

 � Opracowanie scenariuszy zajęć wychowania fizycznego możliwych do zrealizowania 
w domu lub najbliższej jego okolicy w sytuacji nauki zdalnej. Nawiązanie kontaktu 
z rodzicami, aby w miarę efektywnie dokonać ewaluacji tych zajęć.

Dla ochrony zdrowia

 � Staranne, zgodne z wystandaryzowaną metodologią wykonywanie testów przesiewo-
wych do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym (pielęgniarki szkolne) i bilansów 
zdrowia (lekarze POZ) oraz monitorowanie rozwoju dziecka, a w przypadku stwier-
dzenia zaburzeń, objęcie dziecka czynną opieką i zastosowanie kompleksowej terapii, 
zwłaszcza w przypadku nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego;

 � Otyłość występuje u 20,1% chłopców i 14% dziewcząt, czyli o 5 – punktów procen-
towych rzadziej niż WHtR >0,5. Wskaźnik ten można więc uznać za  predyktor 
wystąpienia otyłości brzusznej w późniejszym czasie. Należy rozważyć wprowadze-
nie pomiaru obwodu talii i obliczenia wskaźnika WHtR do obecnie obowiązującego 
testu przesiewowego wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym ucznia;

 � Zwrócenie szczególnej uwagi na technikę i narzędzia do pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi u dzieci w młodszym wieku szkolnym, aby uniknąć fałszywie dodatnich 
lub ujemnych wyników tego badania;

 � Współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna, w tym ukierunkowana na indywidu-
alne problemy zdrowotne ucznia i czynniki ryzyka dla zdrowia w rodzinie – zadania 
realizowane przez pielęgniarkę szkolną i lekarza POZ.
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Zdrowie i zachowania 
zdrowotne dziecka i rodziny

Część II | Zdrowie i zachowania 

2
CZĘŚĆ
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Arkusz 1 
Zachorowania i odosobnienie 

z powodu COVID-19

Nieobecność w szkole z powodu COVID‑19

W  ankiecie skierowanej do  rodziców uczniów klas II zapytano o  wpływ pandemii 
COVID-19 na codzienne życie i  zachowanie. W  jednym z pierwszych pytań popro-
szono o zaznaczenie okresów, kiedy dziecko pozostało w domu i nie chodziło do szkoły 
w ogóle nawet przez jeden dzień czy przez część dnia, z powodu ograniczeń związanych 
z pandemią COVID-19 (np. krajowy lockdown i/lub izolacja, i/lub zamieszkanie w tzw. 
„czerwonej strefie”, i/lub kwarantanna, i/lub zamknięcie szkoły). Brzmiało ono nastę-
pująco – Proszę zaznaczyć miesiące, podczas których Pani/ Pana dziecko nie uczęszczało 
do szkoły, pozostając w domu z powodu pandemii COVID-19 w okresie między 1 marca 
2020 do dzisiaj. Rodzic miał zaznaczyć cały miesiąc, nawet jeśli było to tylko kilka dni 
w danym miesiącu (np. z powodu zamknięcia szkoły od jednego do pięciu dni, 10-dniowej 
kwarantanny czy krajowego lockdownu do 5 dnia tego miesiąca…). W ankiecie uwzględ-
niono okres 2 lat, od stycznia 2020 roku do grudnia 2021. 

Najwyższy procent nieobecności dzieci w szkole, w całym badanym okresie od stycznia 
2020 roku do grudnia 2021, zaobserwowano w listopadzie i grudniu 2020 roku. A także, 
chodź nieco niższy, w styczniu 2021 roku (ryc. 13).

Jak wynika z  uzyskanych odpowiedzi od  rodziców, odsetek nieobecności dzieci 
w  szkole zaczyna wzrastać po  ogłoszeniu wybuchu epidemii wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2 i zamknięciem 16 marca 2020 roku szkół w całym kraju. W końcowym okre-
sie roku szkolnego 2019/2020 najwięcej uczniów nie uczęszczało do szkoły w kwietniu. 
W tym miesiącu istotnie częściej do szkoły nie chodziły dzieci mieszkające na wsi (odpo-
wiednio 48,1 vs. 40,0%), (ryc. 14). Tendencja ta ze względu na miejsce zamieszkania była 
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zauważalna również w październiku 2020 i 2021 roku. Płeć nie była czynnikiem istotnie 
różnicującym nieobecność dziecka w szkole.
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Rycina 13.  Nieobecność w szkole w 2020 i 2021 roku z powodu pandemii COVID-19
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Rycina 14.  Nieobecność w szkole w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wg miejsca zamieszkania
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Rycina 15. Nieobecność w szkole w 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 wg miejsca zamieszkania
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Rycina 16. Nieobecność w szkole w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wg płci
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Rycina 17.  Nieobecność w szkole w 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 wg płci

Zachorowania na COVID‑19 (koronawirusa)

Do zbadania zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) wykorzystano następujące pytanie: 
Czy pana(i) dziecko, pani/ pan lub pani/ pana małżonek/małżonka, partner/partnerka 
chorowała na COVID-19 (koronawirusa) co było potwierdzone przez lekarza lub/i pozy-
tywny wynik testu na COVID-19? Odpowiedzi udzielane były w kategoriach: nie, tak 
– izolacja domowa, tak – pobyt w szpitalu, inne.

Większość ankietowanych deklarowała, że zarówno oni jak i ich małżonkowie/partne-
rzy nie chorowali na COVID-19 (koronawirusa) (odpowiednio 78,3% i 79,6%). Jednak 
1/5 badanych rodziców deklarowała zachorowanie potwierdzone przez lekarza lub/i pozy-
tywny wynik testu na COVID-19 i przebywała na izolacji domowej, która objęła również 
6,6% badanych dzieci. Zdecydowana większość dzieci według deklaracji rodziców (91,9%) 
nie zakaziła się koronawirusem (SARS-CoV-2). Nie wykazano istotnych różnic pod wzglę-
dem płci ani miejsca zamieszkania.
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Rycina 18.  Zachorowania na COVID-19 (koronawirusa) potwierdzone przez lekarza lub/i pozytywny wynik 
testu na COVID-19

Tabela 5.  Zachorowania na COVID-19 (koronawirusa) potwierdzone przez lekarza lub/i pozytywny wynik 
testu na COVID-19 wg miejsca zamieszkania (%)

Pani / Pan Dziecko
Małżonka/
Małżonek 

Partnerka /Partner

Inny domownik/
Domownicy

Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś

Nie 78,1 77,6 91,2 93,8 78,3 82,1 90,5 88,0

Tak – izolacja domowa 20,0 20,9 7,4 4,4 18,6 16,1 7,7 11,3

Tak – pobyt w szpitalu 0,6 0,4 ‑ ‑ 1,0 0,4 0,6 0,4

Inne 1,2 1,1 1,4 1,8 2,0 1,5 1,1 0,4

Podsumowanie:

1. Odsetek nieobecności dzieci w szkole wzrósł po ogłoszeniu wybuchu epidemii wywo-
łanej wirusem SARS-CoV-2.

2. Najwyższy procent nieobecności dzieci w szkole zaobserwowano w listopadzie i grud-
niu 2020 roku. A także, chodź nieco niższy, w styczniu 2021 roku. 
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3. Płeć nie była czynnikiem istotnie różnicującym nieobecność dziecka w szkole.

4. Dzieci mieszkające na wsi istotnie częściej nie chodziły do szkoły z powodu pande-
mii COVID-19 w kwietniu i październiku 2020 oraz w październiku 2021 roku. 

5. Większość ankietowanych rodziców, jak i ich małżonkowie/partnerzy, nie choro-
wało na COVID-19 (koronawirusa) (odpowiednio 78,3% i 79,6%). 

6. W izolacji domowej przebywała 1/5 badanych rodziców i 6,6% dzieci. 

7. Zdecydowana większość dzieci (91,9%), według deklaracji rodziców, nie zakaziła się 
koronawirusem (SARS-CoV-2). 

8. Badając częstość deklarowanych przez rodziców zakażeń COVID-19 wśród dzieci, 
nie wykazano istotnych różnic ze względu na płeć czy miejsce zamieszkania.
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Arkusz 2 
Sposób odżywiania dziecka 

Pytania i wskaźniki

Rodziców poproszono o  wskazanie, czy podczas pandemii COVID-19  zaszły jakieś 
zmiany w zakresie jedzenia spożywanego przez dziecko w porównaniu z okresem przed 
COVID-19. Dla każdego rodzaju pożywienia rodzice wskazywali, czy ilość zmniejszyła 
się, nie zmieniła się czy też wzrosła w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19. 

Wyniki

Odpowiedzi rodziców wskazywały, że większość z nich (od 66% do 86% w zależności 
od kategorii produktu) nie zauważyła zmian w ilości poszczególnych grup pokarmów 
spożywanych przez dziecko przed pandemią COVID-19 i w czasie jej trwania. Stosunkowo 
najczęściej rodzice stwierdzali zmiany w zakresie ilości spożywanych słodyczy i słonych 
przekąsek – dzieci w czasie pandemii sięgały po nie częściej (odpowiednio u 23% i 17% 
dzieci). Jedynie 7% rodziców wskazało, że w tym czasie ich dzieci jadły mnie zarówno 
słodyczy, jak i słonych przekąsek. 

Arkusz 2 | Sposób odżywiania dziecka
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Rycina 19.  Zmiany częstości spożywania wybranych produktów spożywczych przez dzieci z perspek-
tywy rodziców

Jedyna istotna statystycznie różnica w zależności od miejsca zamieszkania dotyczyła ogra-
niczenia ilości słonych przekąsek zjadanych przez dziecko. Zdaniem rodziców, w czasie 
pandemii na wsiach 10,4% dzieci, a w miastach 5,2% dzieci (p=0,009) jadło takich prze-
kąsek mniej niż przed pandemią. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic we 
wskazaniach rodziców zamieszkujących miasta i wsie. Porównanie odpowiedzi rodziców 
dziewcząt i chłopców wykazało istotne zróżnicowanie jedynie w zakresie ilości mięsa, 
która według rodziców była niższa u 10% dziewcząt i 4% chłopców (p=0,004). 
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Rycina 20.  Zmiany w częstości spożywanego mięsa przed i w czasie pandemii COVID-19

Rodzice odpowiadali również na pytanie o to, jak często przed pandemią i w czasie jej 
trwania dziecko jadało potrawy zamawiane za pośrednictwem aplikacji i/lub innych form 
zamawiania online. Sześciostopniowa skala pozwalała wybrać odpowiedź od „nigdy” 
do „częściej niż raz w  tygodniu”, ale ze względu na niski procent wskazań częstego 
zamawiania jedzenia online, odpowiedzi od „2–3 razy w miesiącu” lub częściej zostały 
sprowadzone do jednej kategorii. 

Przed pandemią jedzenia poprzez aplikację/online nigdy nie zamawiało dla dziecka 40% 
rodziców, a 33% robiło to rzadziej niż raz w miesiącu. Rodzice na wsiach zamawiali jedze-
nie rzadziej niż w miastach (p<0,001). 

W czasie pandemii COVID-19 nie nastąpiły istotne zmiany w częstości zamawiania przez 
rodziców jedzenia dla dziecka poprzez aplikację/online. 87,5% rodziców robiło to tak 
samo często, jak wcześniej, 6,4% – częściej a 6% – rzadziej niż przed pandemią. 
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Rycina 21.  Częstość jedzenia przez dzieci potraw zamawianych przez aplikację online przed pandemią 
COVID-19 ogółem i według miejsca zamieszkania

Podsumowanie:

1. Odpowiedzi rodziców wskazywały, że większość z nich (od 66% do 86% w zależności 
od kategorii produktu) nie zauważyła zmian w ilości poszczególnych grup pokar-
mów spożywanych przez dziecko przed pandemią i w czasie pandemii COVID-19.

2. W czasie pandemii aż 23% dzieci częściej jadło słodycze i 17% częściej słone prze-
kąski, podczas gdy zmniejszenie ilości tych produktów wskazało w obu kategoriach 
7% rodziców. 

3. Odnotowano istotną statystycznie różnicę we wskazaniach rodziców zamieszkują-
cych miasta lub wsie w zakresie ilości słonych przekąsek spożywanych przez dziecko. 
Podczas pandemii na wsiach ograniczenie spożywania takich produktów zaobserwo-
wało 10% rodziców, a w miastach – 5%.

4. Porównanie odpowiedzi rodziców dziewcząt i chłopców wykazało istotne zróżnico-
wanie jedynie w zakresie ilości spożywanego mięsa, która zmalała u 10% dziewcząt 
i 4% chłopców (p=0,004). 

5. Przed pandemią jedzenia poprzez aplikację/online nigdy nie zamawiało dla dziecka 
38% rodziców, a 35% robiło to rzadziej niż raz w miesiącu. Rzadziej jedzenie zama-
wiali rodzice na wsiach a częściej – w miastach (p<0,001).

6. W czasie pandemii COVID-19 nie nastąpiły istotne zmiany w częstości zamawiania 
przez rodziców jedzenia dla dziecka poprzez aplikację/online. 87,5% rodziców robiło 
to tak samo często, jak wcześniej, 6,4% – częściej a 6% – rzadziej niż przed pandemią.



 48 Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19  |  Część II | Zdrowie i zachowania zdrowotne dziecka i rodziny

Arkusz 3 
Styl życia rodziny związany  

z odżywianiem

Pytania i wskaźniki

Rodzice odpowiadali na pytanie dotyczące wybranych elementów stylu życia rodziny 
związanych z odżywianiem. Pytanie w tym obszarze miało następujące brzmienie: Proszę 
wskazać, w jaki sposób Pani/ Pana codzienne zachowania w ciągu tygodnia zmieniły się 
podczas pandemii COVID-19 w porównaniu z okresem przed COVID-19. W tym pyta-
niu uwzględnione zostały m.in. zachowania dotyczące miejsc, w których rodzina robiła 
zakupy, jak np. kupowanie jedzenia w lokalnych sklepach czy w super/hipermarkecie, 
a także rodzaju kupowanych i spożywanych produktów (kupowanie produktów regional-
nych/lokalnych, spożywanie posiłków gotowych, przygotowywanych w domu), a także 
spożywania posiłków razem z rodziną. Łącznie uwzględniono 13 codziennych zachowań 
związanych z odżywianiem rodziny.

Przewidziano następujące kategorie odpowiedzi: 
 � Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID-19. 
 � Tak samo jak w okresie przed COVID-19. 
 � Więcej/częściej niż w okresie przed COVID-19. 
 � Nie wiem.

Odpowiedzi rodziców zaprezentowano w trzech blokach tematycznych: 
 � Zachowania związane z dokonywaniem zakupów spożywczych.
 � Zachowania związane ze spożywaniem posiłków.
 � Zachowania związane z planowaniem i przygotowaniem posiłków oraz zakupów.

Arkusz 3 | Styl życia rodziny 
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Wyniki

Zachowania związane z dokonywaniem zakupów spożywczych

Biorąc pod uwagę analizowane zachowania związane z dokonywaniem zakupów podczas 
pandemii COVID-19 w całej badanej grupie, najmniejszą zmianę zaobserwowano w przy-
padku zakupów produktów lokalnych/regionalnych (Ryc.  22). W  czterech na  pięć 
ankietowanych rodzin, zakupy takich produktów miały miejsce z taką samą częstotli-
wością, jak w okresie przed pandemią. Zachowaniami, które rodzice najczęściej podawali 
jako występujące rzadziej podczas pandemii niż przed, były zakupy w super/hipermar-
ketach. Zakupów spożywczych w marketach rzadziej niż przed pandemią dokonywała 
co czwarta rodzina (24,3%). Natomiast w co piątej badanej rodzinie częstsze stały się 
w tym okresie zakupy online (19,4%).
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Rycina 22. Dokonywanie zakupów spożywczych w czasie pandemii COVID-19 w grupie ogółem

Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku między analizowanymi zachowaniami 
związanymi z zakupami spożywczymi podczas pandemii a płcią i miejscem zamieszka-
nia badanych uczniów (Tab. 6).
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Tab. 6.  Zachowania związane z dokonywaniem zakupów spożywczych w czasie pandemii COVID-19, 
według płci i miejsca zamieszkania uczniów (%)

Zachowania związane z zakupami 
spożywczymi podczas pandemii Chłopcy Dziewczęta Miasto Wieś 

Zakupy w sklepach lokalnych

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 12,4 8,07 9,7 11,8

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 72,9 76,2 75,7 74,3

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 9,7 11,5 10,3 9,3

Nie wiem 5,1 4,3 4,3 4,6

P 0,159 0.793

Zakupy w super/hipermarkecie

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 23,1 25,5 22,7 25,7 

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 71,4 69,0 71,6 68,9

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 3,0 3,3 2,8 3,6

Nie wiem 2,5 2,3 2,8 1,8

P 0,855 0,581

Zakupy on-line

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 13,2 12,4 11,5 15,4

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 56,9 58,9 60,7 53,3

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 9,6 10,3 8,9 10,4

Nie wiem 20,3 18,4 18,9 20,8

P 0,865 0,224

Zakupy w dużych ilościach

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 9,8 7,6 6,9 12,0

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 62,4 61,5 65,3 59,1

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 22,2 26,4 22,0 24,6

Nie wiem 5,6 4,5 5,7 4,3

P 0,357 0,062
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Zachowania związane z zakupami 
spożywczymi podczas pandemii Chłopcy Dziewczęta Miasto Wieś 

Zakupy produktów lokalnych/regionalnych

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 4,6 3,0 3,3 5,4

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 78,9 82,0 80,7 79,8

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 7,9 6,8 7,9 6,9

Nie wiem 8,6 8,1 8,1 7,9

P 0,575 0,505

Zachowania związane ze spożywaniem posiłków

Wśród badanych rodzin zaobserwowano zmniejszenie częstości spożywania w czasie 
pandemii posiłków przygotowywanych poza domem oraz posiłków gotowych (Ryc. 23). 
Rzadsze spożywanie takich posiłków stwierdzono w prawie co piątej rodzinie (odpo-
wiednio: 22,6  i  19%). Zwiększyła się natomiast częstotliwość spożywania posiłków 
przygotowanych w domu (15%) oraz posiłków rodzinnych (15,4%).

Miejsce zamieszkania badanych uczniów było istotnie związane z  dwoma zachowa-
niami dotyczącymi spożywania przez badane rodziny posiłków w  czasie pandemii 
COVID-19  (Tab.  7). Rodziny mieszkające na  wsi stanowiły istotnie większą grupę, 
w porównaniu z rodzinami z miast, która podczas pandemii rzadziej jadła posiłki gotowe 
(odpowiednio: 24,3% i 16,2%) oraz przygotowywane poza domem (29,8% v 18,7%). 
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Rycina 23. Spożywanie posiłków w czasie pandemii w grupie ogółem
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Płeć nie różnicowała istotnie badanych zachowań związanych ze spożywaniem posiłków 
w czasie pandemii COVID-19 (Tab. 7). 

Tabela. 7.  Zachowania związane ze spożywaniem posiłków w czasie pandemii COVID-19, według płci 
i miejsca zamieszkania uczniów (%)

Zachowania związane ze spożywaniem 
posiłków podczas pandemii

Chłopcy Dziewczęta Miasto Wieś 

Spożywanie posiłków przygotowanych w domu

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 1,1 1,5 1,4 1,4

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 83,3 80,8 83,3 81,4

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 14,0 16,2 13,5 15,7

Nie wiem 1,6 1,5 1,8 1,4

P 0,797 0.831

Spożywanie posiłków gotowych

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 16,5 21,7 16,2 24,3

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 72,5 70,2 74,5 65,7

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 4,1 3,3 4,1 3,0

Nie wiem 6,9 4,8 5,2 7,1

P 0,187 0,024

Spożywanie posiłków przygotowanych poza domem

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 23,2 22,0 18,7 29,8

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 64,4 64,1 68,5 57,4

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 4,3 5,7 5,0 3,4

Nie wiem 8,1 8,3 7,9 9,4

P 0,822 0,003

Spożywanie posiłków z rodziną

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 2,1 1,7 2,0 1,8

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 81,8 79,6 80,3 83,1

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 13,8 17,0 15,7 12,9

Nie wiem 2,3 1,7 2,0 2,2

P 0,593 0,766
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Zachowania związane ze spożywaniem 
posiłków podczas pandemii

Chłopcy Dziewczęta Miasto Wieś 

Spożywanie śniadań

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 1,2 2,5 2,2 1,4

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 90,1 86,0 88,7 87,4

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 6,7 8,7 6,4 9,4

Nie wiem 2,1 2,7 2,6 1,8

P 0,261 0,373

Zachowania związane z planowaniem i przygotowaniem posiłków oraz zakupów

Jeśli chodzi o planowanie i przygotowywanie posiłków, największe zmiany można zaob-
serwować w planowaniu z wyprzedzeniem zakupów i posiłków. Sytuacja pandemiczna 
i obostrzenia z nią związane sprawiły, że wizytę w sklepie należało często wcześniej zapla-
nować, na co zwróciło uwagę 19,1% rodzin.
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Rycina 24.  Planowanie i przygotowywanie posiłków w czasie pandemii w grupie ogółem 

15,5% rodziców zadeklarowało, iż w czasie pandemii częściej przygotowywało posiłki 
z  dziećmi. W  tym obszarze zaobserwowano istotne różnice, według takich kryte-
riów jak płeć i miejsce zamieszkania. Rodzice dziewcząt oraz mieszkańcy wsi istotnie 
częściej deklarowali, iż w czasie pandemii więcej czasu spędzają na gotowaniu z dziećmi. 
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Zaobserwowano również różnicę na poziomie tendencji statystycznej między miastem 
a wsią, jeśli chodzi o wykorzystywanie pozostałości z posiłku do przygotowania kolej-
nego. Mieszkańcy wsi częściej wskazywali, iż w czasie pandemii chętniej sięgają po takie 
rozwiązanie niż wcześniej. 

Tabela 8.  Zachowania związane z przygotowaniem i planowaniem posiłków oraz zakupów w czasie pande-
mii COVID-19, według płci i miejsca zamieszkania uczniów (%)

Zachowania związane z gotowaniem i planowaniem 
posiłków oraz zakupów podczas pandemii

Chłopcy Dziewczęta Miasto Wieś 

Gotowanie posiłków razem z dzieckiem

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 2,3 3,3 3,4 1,4

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 81,0 74,3 79,3 76,8

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 12,1 19,4 12,6 19,2

Nie wiem 4,6 3,0 4,7 2,5

P 0,016 0,019

Wykorzystywanie tego co nie zostało zjedzone, do innego posiłku

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 2,1 3,0 3,0 1,8

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 80,3 78,1 80,6 78,3

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 11,3 14,3 10,3 15,9

Nie wiem 6,3 4,5 6,1 4,0

P 0,332 0,070

Planowanie z wyprzedzeniem zakupów i posiłków

Mniej/rzadziej niż w okresie przed COVID‑19 1,8 2,3 2,0 2,2

Tak samo jak w okresie przed COVID‑19 76,7 72,3 76,9 71,2

Więcej/częściej niż w okresie przed COVID‑19 17,1 21,5 16,7 22,3

Nie wiem 4,4 4 4,4 4,3

P 0,400 0,287
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Podsumowanie:

1. Pandemia COVID-19 miała wpływ na wiele obszarów funkcjonowania rodziny, także 
na jej styl życia związany z odżywianiem - począwszy od robienia zakupów spożyw-
czych, poprzez przygotowanie posiłku, po jego spożywanie.

2. Rodziny biorące udział w badaniu rzadziej robiły zakupy w super/hipermarketach 
w czasie pandemii niż przed nią, natomiast częściej decydowały się na większe zakupy. 

3. Pandemia wpłynęła także na  planowanie zakupów spożywczych oraz posił-
ków – co  piąta rodzina zadeklarowała, że w  czasie pandemii częściej planuje je 
z wyprzedzeniem. 

4. Rodzice mieszkający na wsi, a także rodzice dziewcząt, istotnie statystycznie częściej 
wskazywali, iż zaczęli gotować w domu razem z dziećmi.

5. W czasie pandemii badane rodziny, szczególnie wiejskie, rzadziej jadały posiłki gotowe 
lub przygotowane poza domem. 
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Arkusz 4 
Styl życia dziecka

Pytania i wskaźniki

Styl życia dziecka opisywano za pomocą siedmiu zmiennych: 

1. Ilość snu dziecka w ciągu dni roboczych. 

2. Ilość snu dziecka w weekend.

3. Ilość czasu spędzanego przez dziecko na nauce w domu (wliczając zdalną szkołę), 
jeśli jest to więcej niż 3 h dziennie.

4. Czas, jaki dziecko spędzało - poza godzinami zajęć szkolnych – na aktywnej i ener-
gicznej zabawie (np. biegając, skacząc na zewnątrz lub grając w gry ruchowe i ćwicząc 
w pomieszczeniach zamkniętych) w dni szkolne.

5. Czas, jaki dziecko spędzało - poza godzinami zajęć szkolnych – na aktywnej i energicz-
nej zabawie (np. biegając, skacząc na zewnątrz lub na grając w gry ruchowe i ćwicząc 
w pomieszczeniach zamkniętych) w weekendy.

6. Oglądając telewizję, grając w gry video/komputerowe, korzystając z mediów społecz-
nościowych w celach niezwiązanych z edukacją w dni szkolne.

7. Spędzanie czasu na oglądaniu telewizji, graniu w gry video/komputerowe, korzysta-
niu z mediów społecznościowych w celach niezwiązanych z edukacją w weekendy.

Przeanalizowano zmiany w życiu dzieci, porównując okres przed COVID-19 do czasu 
pandemii COVID – 19. Zmiany przypisywano do 3 kategorii: zmniejszenie w porówna-
niu z okresem przed COVID-19; brak zmian, zwiększenie w porównaniu z okresem przed 
COVID-19; uwzględniono też czwartą kategorię – nie wiem. 

Arkusz 4 | Styl życia dziecka
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Wyniki

W populacji ogółem zaobserwowano zmianę pewnych zachowań dzieci w porówna-
niu z czasem przed pandemią COVID-19. Najbardziej jest ona widoczna w ilości czasu 
spędzanego na nauce w domu, w tym na zdalnych lekcjach (powyżej 3 godz. dziennie). 
Największy odsetek stanowili rodzice oceniający, że czas ten zwiększył się w porówna-
niu do okresu przed pandemią (48%).
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Rycina 25.  Zmiany poszczególnych elementów stylu życia dzieci podczas pandemii COVID-19 w porów-
naniu z okresem przed COVID-19 w opinii rodziców

Wielu rodziców dostrzegało też, że w porównaniu z okresem przed pandemią zwiększyła 
się ilość czasu spędzana przez dzieci przed ekranem w celach niezwiązanych z edukacją 
(oglądanie telewizji, granie w gry video/komputerowe, korzystanie z mediów społecz-
nościowych, YouTube) zarówno w  ciągu tygodnia, jak i  w  weekendy, odpowiednio 
43,6 i 37,4%. Zmniejszył się natomiast czas, jaki dziecko spędzało po lekcjach na aktyw-
nej i energicznej zabawie np. biegając, skacząc na zewnątrz lub grając w gry ruchowe 
i ćwicząc w pomieszczeniach zamkniętych, szczególnie w dni szkolne – twierdziło tak 
37,2% rodziców.
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Tabela. 9.  Zmiany elementów stylu życia dzieci podczas pandemii COVID-19 według płci i miejsca zamiesz-
kania dziecka (%)

COVID-19 w szkole Ogółem Chłopcy Dziewczęta p Miasto Wieś p

Ilość snu dziecka w ciągu dni roboczych 

Zmniejszyła się 7,1  6,4 8,0

0,198

9,3 3,9

0,049 
Pozostała taka sama 78,2  80,5 75,6 77,3 81,9

Zwiększyła się 12,0  10,1 14,2 11,1 11,0

Nie wiem 2,6 3,0 2,2 2,4 3,2

p dla miejsca zamieszkania 
z uwzględnieniem płci

0,428 0,110 0,047

Ilość snu dziecka w weekendy

Zmniejszyła się 4,9 4,3 5,5

0,287

6,2 2,5

0,072
Pozostała taka sama 83,1 84,0 82,0 81,7 85,8

Zwiększyła się 9,8 8,7 11,0 10,1 8,5

Nie wiem 2,3 3,0 1,5 2,0 3,2

p dla miejsca zamieszkania 
z uwzględnieniem płci

0,206 0,442 0,070

Czas spędzany przez dziecko na nauce w domu (wliczając zdalną szkołę), jeśli jest to więcej niż 3 h dziennie 

Zmniejszył się 5,9 6,9 4,7

0,471

5,9 6,1

0,237
Pozostał taki sam 42,0 40,4 43,4 40,0 45,4

Zwiększył się 48,0 48,0 48,1 48,7 45,7

Nie wiem 4,2 4,6 3,7 5,5 2,9

p dla miejsca zamieszkania 
z uwzględnieniem płci

0,745 0,252 0,218

Czas spędzany – poza godzinami zajęć szkolnych – na aktywnej i energicznej zabawie w dni szkolne 

Zmniejszył się 37,2 36,2 38,3

0,473

40,3 28,8

<0,001
Pozostał taki sam 48,9 48,4 49,3 49,8 50,0

Zwiększyła się 11,0 11,5 10,5 7,5 17,3

Nie wiem 2,9 3,7 2,0 2,4 4,0

p dla miejsca zamieszkania 
z uwzględnieniem płci

0,107 <0,001 <0,001
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COVID-19 w szkole Ogółem Chłopcy Dziewczęta p Miasto Wieś p

Czas spędzany – poza godzinami zajęć szkolnych – na aktywnej i energicznej zabawie w weekendy

Zmniejszył się 26,6 25,8 27,3

0,715

27,5 24,3

0,265
Pozostał taki sam 60,3 61,8 58,8 61,1 59,8

Zwiększyła się 10,3 9,4 11,4 8,5 12,7

Nie wiem 2,8 3,0 2,5 2,8 3,3

p dla miejsca zamieszkania 
z uwzględnieniem płci

0,918 0,222 0,277

Czas spędzany oglądając telewizję, grając w gry video/komputerowe, korzystając z mediów 
społecznościowych w celach nie związanych z edukacją w dni szkolne 

Zmniejszył się 4,0 3,0 5,0

0,406

3,7 4,7

0,178
Pozostał taki sam 50,4 49,8 51,1 49,1 55,8

Zwiększyła się 43,6 44,9 42,1 44,6 38,1

Nie wiem 2,0 2,3 1,8 2,6 2,2

p dla miejsca zamieszkania 
z uwzględnieniem płci

0,423 0,295 0,179

Czas spędzany oglądając telewizję, grając w gry video/komputerowe, korzystając 
z mediów społecznościowych w celach nie związanych z edukacją w weekendy 

Zmniejszył się 3,8 2,8 5,0

0,253

3,0 5,0

0,350
Pozostał taki sam 56,7 56,3 57,3 55,8 58,8

Zwiększyła się 37,4 38,4 36,3 38,9 34,1

Nie wiem 2,0 2,5 1,5 2,2 2,2

p dla miejsca zamieszkania 
z uwzględnieniem płci

0,672 0,568 0,357

p – wartość testu chi2, przyjęto istotność statystyczną na poziomie 0,05 – wartości poniżej granicznej oznaczono 
pogrubieniem.

Zaobserwowano kilka znaczących różnic między chłopcami i dziewczętami oraz mieszkań-
cami wsi i miast, jeśli chodzi o zmiany stylu życia w czasie pandemii COVID-19 (Tab. 9).

Rodzice dzieci mieszkających w miastach, częściej w porównaniu z rodzicami dzieci 
wiejskich (9,3% v 3,9%) uważali, że ilość snu ich dzieci w ciągu tygodnia zmniejszyła się 
(p=0,049), problem ten dotyczył przeważnie dziewcząt (p=0,047). 
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Czas spędzany po lekcjach na aktywnej i energicznej zabawie w ciągu tygodnia istotnie 
różnicowało miejsce zamieszkania badanych dzieci. Wśród mieszkańców miast 40,3% 
badanych uważało, że dzieci w trakcie pandemii COVID-19 spędzały mniej czasu na tego 
typu zabawie niż przed pandemią, natomiast niemal 20% mieszkańców wsi twierdziło, 
że ich dzieci w trakcie pandemii spędzały więcej czasu na aktywnej zabawie, a sytuacja 
ta w równym stopniu pojawiła się wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt ze wsi i miast 
(p<0,001).

Podsumowanie:

1. Według największego odsetka rodziców, 6 na 7 badanych sposobów zachowań dzieci 
nie zmieniło się w czasie pandemii w porównaniu do czasu sprzed pandemii. 

2.  Ilość czasu spędzanego przez dzieci w domu na nauce, w  tym na szkołę zdalną 
(powyżej 3 godz. dziennie), zwiększyła się w porównaniu do okresu przed pande-
mią, uważała tak niemal połowa rodziców (48%).

3. Również ilość czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem w celach niezwiązanych 
z edukacją – na oglądaniu telewizji, graniu w gry wideo/komputerowe, korzysta-
niu z mediów społecznościowych czy YouTube’a zwiększyła się w opinii rodziców 
– zarówno w ciągu tygodnia (43,6%), jak i w weekendy (37,4%).

4. Zmniejszył się natomiast czas, jaki dzieci spędzały po lekcjach na aktywnej i ener-
gicznej zabawie np. biegając, skacząc na zewnątrz lub grając w gry ruchowe i ćwicząc 
w pomieszczeniach zamkniętych, szczególnie w dni szkolne – twierdziło tak 37,2% 
rodziców.

5. Stwierdzono różnice dotyczące zmian w zakresie ilości snu, związane z miejscem 
zamieszkania dzieci: ilość snu (od poniedziałku do piątku) zmniejszyła się (p=0,049) 
według 9,3% rodziców dzieci mieszkających w miastach i 3,9% rodziców dzieci miesz-
kających na wsi, a problem ten dotyczył przeważnie dziewcząt.

6. Dzieci w trakcie pandemii COVID-19 spędzały po lekcjach w ciągu tygodnia (pon. 
– pt.) mniej czasu na aktywnej i energicznej zabawie. Uważało tak 40,3% rodziców 
dzieci miejskich, natomiast niemal 20% rodziców dzieci ze wsi twierdziło, że ich dzieci 
w trakcie pandemii spędzały więcej czasu na aktywnej zabawie (p<0,001).



Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19  |  Arkusz 5 | Zdrowie psychiczne dzieci 61

Arkusz 5 
Zdrowie psychiczne dzieci 

Pytania i wskaźniki

Zastosowano dwie miary zdrowia psychicznego uczniów klas drugich. Były nimi narzędzie 
do oceny jakości życia dziecka związanej ze zdrowiem (w perspektywie przed pande-
mią COVID-19 i w trakcie pandemii COVID-19) oraz kwestionariusz oceny dobrostanu 
psychicznego (WHO-5).

1. Jakość życia związana ze zdrowiem (KIDSCREEN-10) – indeks jednowymiarowy 
reprezentujący ogólną ocenę jakości życia. Niska ocena jakości życia opisuje osoby 
przeżywające negatywne emocje, mające poczucie wyczerpania fizycznego, nieza-
dowolenia z relacji z rodzicami, rówieśnikami oraz negatywnie oceniające szkołę. 
Ocena pozytywna odnosi się do osób, które wykazują się dobrym samopoczuciem, 
zdrowych, zadowolonych z relacji rodzinnych, rówieśniczych oraz pozytywnie ocenia-
jących szkołę. Złożony z 10 pytań indeks KIDSCREEN-10 w wersji do wypełniania 
przez rodziców przyjmuje wartości od 0 do 40 punktów (każde pytanie punktowane 
jest od 0 do 4, najwyższa ocena odnosi się do stanu pozytywnego). W opisywanym 
badaniu rodzice dwukrotnie odpowiadali na pytania dotyczące jakości życia dziecka, 
odwołując się do okresu przed pandemią COVID-19 i czasu pandemii COVID-19.

2. Skala oceny dobrostanu psychicznego (WHO-5 wellbeing scale) to składająca się 
z pięciu stwierdzeń skala dobrostanu psychicznego punktowana od 0 do 5. Skala 
jest powszechnie używanym narzędziem w  badaniach populacyjnych. W  opisy-
wanym badaniu na  pytania skali odpowiadali rodzice w  imieniu swoich dzieci. 
Sumaryczny wynik zawiera się w przedziale od 0 do 25 punktów, a wyższy wynik 
oznacza lepsze samopoczucie psychiczne. Będąc wskaźnikiem funkcjonowania 
emocjonalnego może być traktowana jako test przesiewowy w kierunku depresji. 
Dla populacji dzieci poniżej 10 roku życia w takim przypadku punktem odcięcia jest 

Arkusz 5 | Zdrowie psychiczne dzieci
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wynik ≤10 punktów36. Natomiast za wskaźnik bardzo dobrego samopoczucia przyj-
muje się wynik od 19 punktów.

Wyniki

KIDSCEREEN – 10 – jakość życia związana ze zdrowiem

Średnie wartości indeksu jakości życia związanej ze zdrowiem przed pandemią COVID-19 
w badanej grupie wynosiły M=29,19 (sd 4,64), a w czasie trwania pandemii M=27,08 
(sd 5,75). Średnia jakość życia istotnie pogorszyła się więc w czasie pandemii COVID-19. 
Moc testu na  poziomie przeciętnego efektu oszacowano za  pomocą współczynnika 
d Cohena z poprawką Hedgesa g=0,491 (Tab. 10).

Tabela 10.  Jakość życia związana ze  zdrowiem KIDSCREEN – 10  – średnie i  odchylenia standardowe 
z uwzględnieniem płci badanych dzieci

Średnia 
(M)

Odchylenie standardowe
(sd)

przed COVID-19

ogółem 29,19 4,65

chłopcy 28,99 4,88

dziewczęta 29,43 4,39

w czasie COVID-19

ogółem 27,08 5,75

chłopcy 27,22 5,64

dziewczęta 26,95 5,89

* Różnica średnich w grupach istotna statystycznie na poziomie przeciętnego efektu g Hedgesa=0,491

Płeć nie różnicowała istotnie średnich wartości jakości życia związanej ze zdrowiem bada-
nych dzieci przed i w trakcie pandemii. 

36 Allgaier AK, Pietsch K, Frühe B, Prast E, Sigl-Glöckner J, Schulte-Körne G. Depression in pediatric care: is the 
WHO-Five Well-Being Index a valid screening instrument for children and adolescents? Gen Hosp Psychiatry. 
2012 May-Jun;34(3):234–41. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2012.01.007. Epub 2012 Feb 9. PMID: 22325631.
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Skala oceny dobrostanu psychicznego dzieci — WHO‑5

Wynik w zakresie oceny dobrostanu psychicznego dzieci z klasy drugiej przyjmował 
w badanej próbie wartości od 2 do 25 punktów ze średnią na poziomie 17,58 i odchy-
leniem standardowym 4,07. Ocena dobrostanu była związana z płcią badanych dzieci. 
Dziewczęta czuły się gorzej niż chłopcy, średnia ocena w grupie dziewcząt była istotnie 
niższa niż w grupie chłopców, odpowiednio 17,24 (SD 3,91) i 17,90 (SD 4,20). Moc testu 
na poziomie małego efektu oszacowano za pomocą współczynnika d Cohena z poprawką 
Hedgesa g=0,162 (Tab. 11). 

Tabela 11. Średnie i odchylenia standardowe ciągłej skali WHO-5

Średnia* (M) Odchylenie standardowe (sd)

ogółem 17,58 4,068

chłopcy 17,90 3,926

dziewczęta 17,24 4,204

* Różnica średnich w grupach płci istotna statystycznie na poziomie małego efektu g Hedgesa=0,162.

Po skategoryzowaniu skali do 3 wartości: bardzo dobre samopoczucie, umiarkowane samo-
poczucie, objawy depresji, procentowy rozkład zmiennej w podziale na 3 kategorie wśród 
badanych ogółem oraz w podziale ze względu na płeć zaprezentowano na Rycinie 26.

chłopiecogółem dziewczynka

bardzo dobre samopoczucie

52,4 44,5 48,6

objawy depresji

6,0 7,8 6,8

umiarkowane samopoczucie

41,6 47,7 44,6
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Rycina 26.  Odsetki dzieci w zależności od wyniku oceny dobrostanu psychicznego ogółem i według płci
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W analizie zmiennej skategoryzowanej najwięcej dzieci miało bardzo dobre samopoczucie 
(48,6%). Uwzględniając płeć, nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie (p=0,084). 
Jednak niemal 8% dziewcząt i 6% chłopców zaklasyfikowano do grupy dzieci z obja-
wami depresji. Bardzo dobre samopoczucie obserwowano wśród ponad połowy badanych 
chłopców – 52,4%.

Podsumowanie:

1. Średnia jakość życia dzieci istotnie pogorszyła się w  czasie pandemii 
COVID-19 w porównaniu z czasem przed pandemią.

2. Płeć nie różnicowała średnich wartości jakości życia związanej ze zdrowiem.

3. Mały efekt płci – gorsze samopoczucie wśród dziewcząt potwierdzono, porównując 
średnie oceny dobrostanu dziewcząt i chłopców.

4. Po skategoryzowaniu zmiennej niemal 8% dziewcząt i 6% chłopców zaklasyfikowano 
do grupy dzieci z objawami depresji – różnice po skategoryzowaniu nie były jednak 
istotne statystycznie.

5. Bardzo dobre samopoczucie obserwowano wśród ponad połowy badanych chłop-
ców – 52,4%.
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Rekomendacje do Części II

Arkusz 1–5

Arkusz 1 (Zachorowania i odosobnienie z powodu COVID‑19)

Dla rodziców

 � Pomimo że przeważająca większość dzieci 8-letnich (ponad 90%) najprawdopo-
dobniej nie zakaziła się koronawirusem, nie należy lekceważyć tego zagrożenia 
w odniesieniu do najmłodszych członków rodziny;

 � W rozmowach z dziećmi należy unikać napięcia i straszenia, a skupić się na tym, jak 
zapobiegać chorobie. Tłumaczyć spokojnie i z troską, jak ważna jest higiena oraz że 
dla własnego bezpieczeństwa w momentach nasilenia liczby zakażeń warto unikać 
dużych skupisk ludzi, a pozostanie w domu zmniejsza ryzyko zachorowania;

 � Istotne jest uznanie skuteczności i bezpieczeństwa szczepień przeciw COVID-19, 
nieuleganie fałszywym, niesprawdzonym opiniom osób przeciwnych szczepieniu;

 � Konsultowanie swych postaw i opinii z profesjonalistami – lekarzem rodzinnym, 
pielęgniarką szkolną, zaufanym farmaceutą;

 � Dawanie dzieciom przykładu własnym zachowaniem i postawą wobec prewencji 
chorób zakaźnych.

Dla szkoły

 � W organizacji nauki w czasie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, biorąc 
pod uwagę formę jej przeprowadzania (stacjonarna, hybrydowa, zdalna) należy 
kierować się aktualnymi zaleceniami i rekomendacjami służb sanitarnych (dyrekcja 
i pracownicy szkoły), a w odniesieniu do pielęgniarki szkolnej – wytycznymi krajo-
wego konsultanta ds. pielęgniarstwa pediatrycznego;

Rekomendacje do Części II
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 � Patrz także „Rekomendacje dla dyrektora i organu prowadzącego w części III, arkusz 
1 i 2 „Covid w szkole”;

 � W programie nauki zdalnej należy uwzględnić edukację zdrowotną w zakresie funk-
cjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii, obejmującą także 
wsparcie dla rodziców.

Dla ochrony zdrowia

 � W odniesieniu do uczniów w najmłodszej grupie wiekowej, w pracy lekarza POZ 
unikanie teleporad, na  korzyść konsultacji i  bezpośredniego badania dziecka 
w przychodni;

 � W miarę możliwości nieprzesuwanie terminu badań profilaktycznych i bilansów 
zdrowia uczniów w czasie epidemii i wykonywanie ich w terminie w pełnym zabez-
pieczeniu sanitarnym;

 � Zachęcanie do szczepień ochronnych dzieci i ich rodziców.

Arkusz 2 i 3  
(Sposób odżywiania dziecka oraz styl życia rodziny związany z odżywianiem)

Dla rodziców

 � W czasie wymuszonego odcięcia dziecka od rówieśników, aktywności na zewnątrz 
domu i spędzania większości czasu przed komputerem wzrasta zapotrzebowanie 
na  „inne przyjemności”, jakimi są dla dzieci słodycze i  słone przekąski, których 
spożywanie stymuluje ośrodek „szczęścia” w  ośrodkowym układzie nerwowym. 
Rolą rodziców jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych emocji 
podczas izolacji domowej z różnych przyczyn, w tym zagrożenia epidemiologicz-
nego. Słodycze i przekąski nie mogą być tego substytutem;

 � Zadbanie, aby w domu zawsze były „pod ręką” świeże warzywa i owoce, również 
jako alternatywa dla słodkich i słonych przekąsek. Zastępowanie słodzonych napo-
jów dobrą jakościowo wodą;

 � Około 40% rodziców nigdy lub bardzo rzadko zamawia jedzenie do domu poprzez 
aplikację. Ciekawym zjawiskiem w naszym badaniu jest niezmienność tego odsetka 
w czasie pandemii. Należy więc zwrócić uwagę na fakt, że podjęcie przez prawie 
60% rodziców (obecnie zamawiających posiłki z zewnątrz) trudu przygotowywa-
nia posiłków w domu, również razem z dziećmi, mogłoby wpłynąć na poprawę ich 
zachowań żywieniowych;
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 � Ważne jest wprowadzenie zasady spożywania posiłków wspólnie z rodziną (z uwzględ-
nieniem organizacji życia w rodzinie) –wspólnie zasiadanie do stołu rodziców i dzieci 
nie tylko sprzyja kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, ale wzmac-
nia też więź w rodzinie.

Dla szkoły

 � Odpowiednia infrastruktura – stołówka, bufet, sklepik szkolny (Patrz również reko-
mendacje do części III, arkusz 3);

 � Umożliwienie uczniom spożycia obiadu w szkole, poprzez wydłużenie tzw. dużej 
przerwy. Z powodu braku czasu większość uczniów szkoły podstawowej nie zdąża 
zjeść posiłku lub zjada go w pośpiechu. Zapewnienie odkażenia rąk przed spoży-
ciem posiłku;

 � Stosowanie dobrej praktyki spożywania drugich śniadań przez uczniów wspólnie 
z nauczycielem w klasach nauczania początkowego, a w czasie zagrożeń epidemio-
logicznych – z uwzględnieniem odpowiednich obostrzeń sanitarnych;

 � Stały dostęp do wody pitnej w trakcie nauczania stacjonarnego;

 � Nieodpłatne udostępnianie owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych 
uczniom szkół podstawowych;

 � Nadzór nad asortymentem sklepików szkolnych.

Dla ochrony zdrowia

 �  – Identyfikacja uczniów z biologicznymi czynnikami ryzyka chorób układu krąże-
nia – otyłością i nadciśnieniem tętniczym;

 �  – Profesjonalne poradnictwo żywieniowe w odniesieniu do uczniów z nadwagą 
i otyłością – edukacja zdrowotna ukierunkowana;

 �  – Edukacja zdrowotna rodziców dotycząca zachowań żywieniowych, w tym eduka-
cja konsumencka (pielęgniarka POZ, pielęgniarka szkolna).

Arkusz 4 (Styl życia dziecka)

Dla rodziców

Jak należało oczekiwać, podczas pandemii zwiększyła się ilość „czasu ekranowego”, tzn. 
liczba godzin spędzanych przed ekranem monitora, smartfonu, a zmniejszył się ogól-
nie czas, jaki dzieci spędzały po lekcjach na aktywnej i energicznej zabawie. Zauważono 
jednak istotną różnicę między dziećmi z miasta (prawie u połowy zmniejszenie czasu 
aktywnej zabawy) i ze wsi (u 20% rodzice obserwowali zwiększenie tego czasu). Ma 
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to na pewno związek z warunkami i okolicą zamieszkania, bardziej sprzyjającą spędzaniu 
wolnego czasu poza domem (własny ogród, ogólnie więcej terenów zielonych na wsi).

 � U dzieci 8-letnich wciąż istnieje naturalna duża potrzeba ruchu. Nie należy jej ogra-
niczać, lecz stworzyć możliwości aktywności fizycznej, również w czasie izolacji. 
Nawet na małej przestrzeni w warunkach wielkomiejskiego budownictwa wieloro-
dzinnego można wygospodarować miejsce na ćwiczenia gimnastyczne, rozciągające, 
a także pilnować przerw w nauce przy komputerze na ćwiczenia „śródlekcyjne”, 
zawsze przy otwartym oknie;

 � Poza czasem epidemii uczestniczenie w aktywności fizycznej pozaszkolnej razem 
z dziećmi, w tym uprawianie sportu;

 � Dostosowanie form aktywności fizycznej do wieku i poziomu sprawności fizycznej 
dziecka, wybór form aktywności, które są dla niego atrakcyjne;

 � Podczas nauki stacjonarnej niezwalnianie dzieci z lekcji WF-u bez wyraźnej potrzeby 
zdrowotnej;

 � Stwarzanie alternatywy dla „czasu ekranowego” poza nauką zdalną, poprzez zachę-
canie do innych form spędzania wolnego czasu, najlepiej wspólnie z rodziną;

 � Dbałość o dotrzymywanie rekomendowanej liczby godzin snu – u dzieci do 12 roku 
życia 9 godzin. Należy pamiętać, że najbardziej efektywny sen to sen przed północą, 
gdy organizm potrafi maksymalnie się „wyłączyć”. Po północy śpimy znacznie mniej 
spokojnie, reagujemy na ruch i hałas, łatwo nas obudzić;

 � Stworzenie odpowiednich warunków snu: wywietrzone pomieszczenie, niewsta-
wianie do pokoju, w którym śpi dziecko, telewizora, niepozwalanie na korzystanie 
z tabletu, smartfonu bezpośrednio przed położeniem się spać.

Dla szkoły

 � W czasie nauki zdalnej wszystkie zadania związane z realizacją programu nauczania 
w klasie II należy wykonać podczas zdalnej lekcji. W celu ograniczenia „Czasu ekra-
nowego” należy unikać zadań domowych!

 � Nowoczesny sposób oceniania na lekcjach WF – dążenie do oceniania osobistych 
osiągnięć ucznia, a nie poziomu wyniku sportowego;

 � Zapobieganie dyskryminacji (w tym przemocy), ośmieszania, krytykowania uczniów 
z gorszą sprawnością fizyczną, a także otyłością/nadwagą, przez jego rówieśników. 
Zachowanie takie ze strony nauczyciela jest niedopuszczalne;

 � Umożliwienie osiągania sukcesów uczniom mniej sprawnym fizycznie na  równi 
z rówieśnikami.

 � Organizacja bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych.
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Dla ochrony zdrowia

 � Prawie wszyscy uczniowie (z niewielkimi wyjątkami) powinni uczestniczyć w lekcjach 
WF. W przypadku ograniczeń zdrowotnych, lekarz, kwalifikując ucznia do tych zajęć, 
rekomenduje odpowiednio dobrany rodzaj ćwiczeń, specjalną uwagę nauczyciela 
i jego udział w korekcji zaburzeń;

 � Uściślenie współpracy pielęgniarki szkolnej z nauczycielem WF w zakresie indywi-
dualizacji zajęć według kwalifikacji lekarskiej;

 � Edukacja zdrowotna w zakresie aktywności fizycznej dziecka, zgodnie z zaleceniami 
WHO, jako jedno ze świadczeń gwarantowanych w realizacji bilansu zdrowia ucznia 
w POZ;

 � kontrola snu – zadawanie pytań o liczbę godzin snu dziecka w ciągu doby oraz zajęcia, 
które mogą zaburzać prawidłowy wypoczynek nocny, np. ekspozycja na niebieskie 
światło ekranu tuż przed zaśnięciem, nieregularność godzin kładzenia się spać;

 � Edukacja zdrowotna rodziców i  dzieci przy okazji bilansów i  wizyt lekarskich 
w zakresie rekomendowanej ilości snu odpowiedniej dla ich dziecka oraz zachowań 
zaburzających zdrowy wypoczynek nocny.

Arkusz 5 (Zdrowie psychiczne dzieci)

Zgodnie z dostępną wiedzą, w czasie pandemii wyróżnione zostały obszary życia dziecka, 
które są najbardziej zagrożone. Sfera emocjonalna, przede wszystkim nasilenie lęku, brak 
interakcji społecznych i brak ruchu wymagają szczególnej uwagi ze strony rodziców. 

Średnia jakość życia dzieci istotnie pogorszyła się w czasie pandemii COVID-19 w porów-
naniu z czasem przed pandemią, a niemal 8% dziewcząt i 6% chłopców zaklasyfikowano 
do grupy dzieci z objawami depresji.

Do wyników omawianego badania należy podchodzić ostrożnie, gdyż w ankiecie na pyta-
nia dotyczące jakości życia związanej ze zdrowiem oraz oceny dobrostanu psychicznego 
dzieci, odpowiadali rodzice, prezentujący swoje opinie, a nie dzieci, które na tym etapie 
rozwoju (8 lat) miałyby duże trudności w badaniu kwestionariuszowym.

Dla rodziców

 � Efektywna komunikacja w rodzinie;

 � Rozmowy z dziećmi o emocjach. Dziecko ma prawo czuć strach, niepokój. Nie oszu-
kujmy dzieci, jeśli my też się też czegoś boimy, czujemy niepokój;
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 � Zachowanie w  miarę możliwości zwykłego rytmu dnia, angażowanie dziecka 
w obowiązki domowe;

 � W czasie nauki i pracy zdalnej danie dziecku własnej przestrzeni, możliwości chwili 
odpoczynku od towarzystwa rodziców i rodzeństwa;

 � Ochrona dzieci przed informacjami i obrazami niedostosowanymi dla ich wieku, 
które mogą budzić niepokój;

 � Obserwacja, czy dziecko wykazuje niepokojące objawy stresu, lęku czy przygnębienia;

 � Wspieranie dziecka w sytuacjach niepowodzeń;

 � Budowanie u dziecka pozytywnej samooceny, poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Dla szkoły

 � W czasie nauki stacjonarnej i hybrydowej – tworzenie pozytywnego klimatu społecz-
nego szkoły: stwarzanie uczniom możliwości uczestniczenia w życiu szkoły, relacje 
i wsparcie ze strony nauczycieli, relacje między uczniami. W czasie nauki zdalnej 
ochrona przed cyberprzemocą, współpraca z rodzicami w tym zakresie;

 � Motywowanie do  osiągnięć, stwarzanie równych szans uczenia się i  osiągania 
sukcesów;

 � Ochrona przed przemocą rówieśniczą.

Dla ochrony zdrowia

 � Poszerzanie wiedzy pielęgniarek szkolnych oraz lekarzy POZ w zakresie identyfikacji 
zaburzeń zdrowia psychicznego u uczniów, zwłaszcza zaburzeń lękowych i depresji;

 � Wzmacnianie kompetencji i umiejętności pielęgniarki szkolnej, które umożliwiłyby 
jej wczesną interwencję w sytuacji kryzysu psychicznego dziecka i zapewniły dziecku 
i jego rodzicom wsparcie do czasu uzyskania specjalistycznej pomocy.

 � Usprawnienie rozwiązań systemowych dotyczące dostępu lekarzy do specjalizacji 
z psychiatrii dziecięcej.



Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19  |  Rekomendacje do Części II 71

Szkoła w pandemii 
COVID-19

Część III | Szkoła w pandemii COVID-19

3
CZĘŚĆ



 72 Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19  |  Część III | Szkoła w pandemii COVID‑19

Arkusz 1 
COVID-19 w szkole

Organizacja pomieszczenia do izolacji na terenie szkoły

W  ankiecie szkolnej uwzględniono pytanie dotyczące rodzaju miejsca wyznaczo-
nego do  izolacji w szkole, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2. Miało ono brzmienie: Proszę podać, gdzie zostało wyznaczone miejsce 
izolacji w szkole, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2? 
oraz następujące kategorie odpowiedzi: W osobnym, specjalnie przygotowanym na ten cel 
gabinecie/pokoju, W wolnej sali lekcyjnej, W gabinecie pedagoga/psychologa, W gabinecie 
profilaktyki (gabinecie pielęgniarki szkolnej), Wydzielone miejsce na korytarzu szkolnym, 
Inne miejsce, Nie zostało wyznaczone takie miejsce, Nie wiem. – Rycina 27.

W zdecydowanej większości szkół, które uczestniczyły w badaniu, zostało wyznaczone 
pomieszczenie do  izolacji w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 (N=108/109). Szkoły najczęściej organizowały miejsce izolacji w osobnym, 
specjalnie przygotowanym gabinecie/pokoju (50.5%) (Ryc. 27). W drugiej kolejności 
był to to gabinet profilaktyki szkolnej (22.9%), a jeszcze rzadziej wolna sala lekcyjna lub 
inne miejsce (w co 10-ej szkole).

Arkusz 1 | COVID-19 w szkole
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Rycina 27.  Miejsce izolacji wyznaczone na terenie szkoły, w przypadku wystąpienia podejrzenia zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2 (% szkół)

Rodzaj miejsca przeznaczonego do izolacji był istotnie różnicowany lokalizacją szkoły 
(miasto/wieś). Placówki zlokalizowane w  miastach istotnie częściej, w  porównaniu 
ze szkołami wiejskimi, organizowały takie miejsce w specjalnie przygotowanym pomiesz-
czeniu. Natomiast placówki na wsi istotnie częściej niż szkoły miejskie, wybierały do tego 
celu gabinet profilaktyki szkolnej lub inne miejsce. Gabinet psychologa/pedagoga był 
wyznaczany jako miejsce do izolacji tylko w szkołach wiejskich. W żadnej z placówek 
nie wyznaczono go w wydzielonym miejscu na korytarzu szkolnym.

Miejsce do izolowania osób, u których podejrzewano zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
na terenie szkół, najczęściej znajdowało się w osobnym, specjalnie przygotowanym na 
ten cel gabinecie lub pokoju albo zlokalizowane było w szkolnym gabinecie profilaktyki. 
Zróżnicowanie pod względem lokalizacji szkoły miasto/wieś było statystycznie istotne 
na poziomie p=0,003 – Ryc. 28.
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Rycina 28.  Odsetek szkół w mieście i na wsi, w których wyznaczono miejsce izolacji w przypadku wystą-
pienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Przypadki związane z COVID‑19 w okresie nauki stacjonarnej

Kwestionariusz ankiety szkolnej uwzględniał również pytania dotyczące występowania 
w szkole konieczności zastosowania izolacji w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 oraz występowania potwierdzonych przypadków zakażenia i konieczno-
ści odbycia kwarantanny. Trzy pytania dotyczące tych zagadnień 1. Czy w roku szkolnym 
2020/2021 podczas zajęć stacjonarnych wystąpiła w szkole konieczność zastosowania izola-
cji w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2? 2. Czy w roku szkolnym 
2020/2021 podczas zajęć stacjonarnych wystąpiły potwierdzone przypadki zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-2 w szkole? 3. Czy w roku szkolnym 2020/2021 podczas zajęć stacjonarnych 
w szkole była konieczność odbycia kwarantanny? posiadały takie same kategorie odpowie-
dzi: Tak, przez uczniów, Tak, przez personel szkoły lub pielęgniarkę szkolną, Nie, Nie wiem.

1. Odsetek przypadków zastosowania izolacji w związku z podejrzeniem zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-2 w badanych szkołach:

 � wśród personelu szkoły wynosił 10,1%; 
 � wśród uczniów wynosił 35,8%; przypadki obserwowano istotnie częściej 

(p=0,007) w mieście niż na wsi – odpowiednio 46% i 21,7%.
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2. Odsetek potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w szkole: 
 � wśród personelu szkoły wynosił 56%;
 � wśród uczniów wynosił 53,2%; potwierdzone przypadki obserwowano istotnie 

częściej (p<0,000) w mieście niż na wsi – odpowiednio 68,3% i 32,6%.

3. Odsetek osób, które musiały odbyć kwarantannę: 
 � wśród personelu szkoły wynosił 64,2%;
 � wśród uczniów wynosił 72,5%; istotnie częściej (p=0,002) w mieście niż na wsi 

– odpowiednio 84,1% i 56,5%.

W tabeli 12 przedstawiono odsetki zdarzeń związanych z COVID-19 w szkole. W większo-
ści badanych szkół nie było konieczności stosowania izolacji, istotnie częściej zdarzało się 
to w miastach niż na wsi (p=0,026). We wszystkich badanych aspektach (pkt 1-3) w odnie-
sieniu do uczniów stwierdzono istotne różnice związane z lokalizacją szkoły, obserwując 
większe odsetki stosowania izolacji (p=0,007), przypadków zakażenia (p<0,001) oraz 
kwarantanny (p=0,002) wśród uczniów w mieście. Brak potwierdzonych przypadków 
zakażenia (p=0,035) i konieczności kwarantanny (p=0,010) odnosił się istotnie częściej 
do szkół wiejskich (Tab. 12).

Tabela 12. Przypadki związane z COVID-19 w szkole ogółem i według lokalizacji szkoły (%)

COVID-19 w szkole 
Ogółem 
N=109 

Miasto 
N=63 

Wieś 
N=46 

p 

Konieczność izolacji 

Tak, przez uczniów 35,8  46,0  21,7  0,007 

Tak, przez personel szkoły/ 
pielęgniarkę szkolną 

10,1  9,5  10,5  0,531 

Nie 42,2  50,8  30,4  0,026 

Nie wiem 3,7  4,8  2,2  0,435 

Występowanie potwierdzonych przypadków zakażenia

Tak, przez uczniów 53,2  68,3  32,6  <0,001 

Tak, przez personel szkoły/ 
pielęgniarkę szkolną 

56,0  58,7  52,2  0,313 

Nie 22,9  15,9  32,6  0,035 

Nie wiem 4,6  4,8  4,3  0,647 

Konieczność kwarantanny
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COVID-19 w szkole 
Ogółem 
N=109 

Miasto 
N=63 

Wieś 
N=46 

p 

Tak, przez uczniów 72,5  84,1  56,5  0,002 

Tak, przez personel szkoły/ 
pielęgniarkę szkolną 

64,2  69,8  56,5  0,109 

Nie 13,8  6,3  23,9  0,010

Podsumowanie:

1. Miejscem do izolacji wyznaczanym przez szkoły najczęściej, był osobny, specjal-
nie przygotowany w tym celu gabinet/pokój. Takie rozwiązanie stosowała co druga 
badana placówka.

2. Biorąc pod uwagę analizowane sytuacje związane z pandemią COVID-19, najwię-
cej szkół zgłosiło konieczność wprowadzenia kwarantanny, rzadziej miały miejsce 
potwierdzone przypadki zakażenia, a najmniej szkół zastosowało izolację wobec osoby 
z personelu lub pielęgniarki szkolnej.

3. Konieczność izolacji, kwarantanny i występowanie przypadków zakażenia wśród 
uczniów były istotnie zależne od lokalizacji szkoły, na niekorzyść szkół miejskich.
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Arkusz 2 
Środki zapobiegawcze przeciw  

COVID-19 

Pytania i wskaźniki

Analizowano sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wdrożone w szko-
łach ze względu na pandemię COVID-19. Osoby ankietowane odpowiadały na pytanie: 
Które z  poniżej wymienionych środków zapobiegawczych, zostały wdrożone w  szkole 
w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na pandemię COVID-19. Proszę podać wszystkie 
środki zapobiegawcze, które odnoszą się do Państwa szkoły. Uwzględniono 20 możli-
wych odpowiedzi, które na  potrzeby analiz pogrupowano w  cztery główne bloki: 
Organizacja pracy szkoły, Dostosowanie infrastruktury, Edukacja zdrowotna, Zasady 
Dystans‑Dezynfekcja‑Maseczki‑Wietrzenie.

Wyniki

We wszystkich 109 szkołach uczestniczących w projekcie funkcjonowały spisane zasady 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19  oraz zastosowano częste wietrzenie 
pomieszczeń– Ryc. 29. W większości placówek wprowadzono także inne zasady dotyczące 
higieny i dystansu (Dystans-Dezynfekcja-Maseczki-Wietrzenie), najczęściej w formie 
zapewnienia środków do higieny rąk dla uczniów i pracowników szkoły, zwiększonej 
częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń/powierzchni/przedmiotów prze-
znaczonych do użytku wspólnego czy obowiązku stosowania maseczek ochronnych lub 
innej osłony nosa i ust, w miejscach wspólnych.

Ogółem najrzadziej – w 20 szkołach, co stanowiło 18% szkół – zastosowano obowiązek 
noszenia maseczek podczas przebywania w salach lekcyjnych. 

Arkusz 2 | Środki zapobiegawcze 



 78 Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19  |  Część III | Szkoła w pandemii COVID‑19

Najczęściej szkoły zastosowały jednocześnie 16 (dominanta) z wymienionych w formu-
larzu 20 sposobów zapobiegania zakażeniom COVID-19: 

 � Organizacja pracy szkoły: Zmiana rozkładu zajęć (np. wprowadzenie systemu zmia-
nowego) – 27,5%; Godzinowe zróżnicowanie przerw śródlekcyjnych – 38,5%; 
Godzinowe zróżnicowanie przerw obiadowych – 62,4%; Podział szkoły na strefy 
(wejście uczniów z różnych stref innymi wejściami) – 64,2%; Ograniczenie ćwiczeń 
i gier kontaktowych w sali gimnastycznej – 59,6%; Ograniczenie wejść rodziców 
i innych osób spoza szkoły do budynku szkoły poza wyjątkowymi okolicznościami – 
98,2%; Pomiary temperatury ciała przy wejściu do szkoły – 60,6%;

 � Dostosowanie infrastruktury: Zabezpieczenie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń 
– 82,6%; Zwiększenie dystansu fizycznego między uczniami w salach lekcyjnych – 
51,4%; Wydzielenie miejsca dla osób z możliwym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
(np. wykazujących objawy zakażenia lub powiązanie epidemiologiczne) 97,2%;

 � Edukacja zdrowotna: Zasady (na piśmie, dostępne dla uczniów i personelu szkoły) doty-
czące odpowiedniej higieny rąk i dróg oddechowych – 100%; Edukacja zdrowotna 
uczniów uwzględniająca profilaktykę rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
– 97,2%; Szkolenie personelu szkoły uwzględniające profilaktykę rozprzestrzenia-
nia się wirusa SARS-CoV-2 – 86,2%; Edukacja zdrowotna rodziców uwzględniająca 
profilaktykę rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 82,6%;

 � Zasady Dystans‑Dezynfekcja‑Maseczki‑Wietrzenie: Obowiązek stosowania maseczek 
ochronnych lub innej osłony nosa i ust, w miejscach wspólnych, takich jak korytarze, 
klatki schodowe czy szatnie – 96,3%; Obowiązek stosowania maseczek ochronnych 
lub innej osłony nosa i ust w salach lekcyjnych – 18,3%; Zasady dotyczące utrzymania 
dystansu fizycznego poza salami lekcyjnymi – 91,7%; Częste wietrzenie pomiesz-
czeń – 100%; Zapewnienie środków do  higieny rąk dla uczniów i  pracowników 
szkoły – 98,2%; Zwiększona częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń 
/powierzchni/przedmiotów przeznaczonych do  użytku wspólnego (np.  klamek, 
blatów, biurek, podłóg) – 96,3%.
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Rycina 29.  Odsetek szkół w mieście i na wsi, w których zastosowano środki zapobiegające rozprzestrze-
nianiu się zakażeniom COVID-19

Lokalizacja szkoły (miasto/wieś) nie różnicowała istotnie liczby zastosowanych na jej 
terenie środków profilaktycznych (p=0,140, na podstawie nieparametrycznego testu 
U Mann-Whitney’a). Warto podkreślić, że w szkołach położonych na wsi zastosowano 
co najmniej 10 środków, jedynie w dwóch szkołach miejskich wdrożono ich mniej, bo 
4 i 8 spośród wymienionych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń. 
Tylko cztery szkoły uczestniczące w badaniu, wdrożyły wszystkie analizowane środki 
(3 szkoły w mieście i 1 szkoła na wsi).

Stwierdzono istotne różnice wynikające z lokalizacji szkoły w przypadku czterech spośród 
wszystkich 20 sposobów zapobiegania zakażeniom COVID-19 w szkole (test Chi-kwadrat). 
Godzinowe zróżnicowanie przerwy międzylekcyjnej oraz przerwy obiadowej, a także 
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zmianę rozkładu zajęć wprowadzano istotnie częściej w szkołach miejskich niż w szkołach 
wiejskich (Ryc. 29). Natomiast realizacja edukacji zdrowotnej rodziców miała miejsce 
istotnie częściej w szkołach położonych na wsi niż w szkołach miejskich (odpowiednio: 
91% v. 76%). W przeciwieństwie do szkół zlokalizowanych w miastach, we wszystkich 
szkołach wiejskich ograniczono wstęp rodziców na teren szkoły. 

Podsumowanie:

1. Wszystkie badane szkoły wprowadziły środki zapobiegawcze ze względu na pandemię 
COVID-19, liczba wdrożonych środków nie różniła się istotnie w szkołach miejskich 
i wiejskich.

2. Liczba wdrożonych w szkołach środków wahała się od 4 do 20, najwięcej szkół wpro-
wadziło 16 środków zapobiegawczych.

3. Spośród wszystkich analizowanych sposobów zapobiegawczych, tylko cztery były 
istotnie różnicowane lokalizacją szkoły i dotyczyły głównie szkół miejskich, które 
istotnie częściej niż placówki na wsi dokonywały zmiany w organizacji pracy w szkole. 
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Arkusz 3 
Infrastruktura szkolna –  

sport i żywienie

Pytania i wskaźniki

W kwestionariuszu szkolnym pytano o występowanie 5 elementów dotyczących orga-
nizacji sportu i żywienia na terenie szkoły – infrastruktury sportowej, jej dostępności 
po godzinach lekcji, przebywania na otwartym terenie sportowym podczas trudnym 
warunków pogodowych, dostępności stołówki oraz dostępności sklepiku szkolnego 
i automatów z żywnością.

Wyniki

Infrastruktura sportowa

Zapewnienie szkole odpowiedniej infrastruktury do realizacji podstawy programowej 
z wychowania fizycznego jest zadaniem gminy jako organu prowadzącego odpowiadają-
cego za jej działalność (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Niemal wszystkie badane 
szkoły – 102 na 109 – dysponowały boiskiem sportowym. Nie zaobserwowano różnic 
między wsią a miastem. Jeszcze lepiej wygląda kwestia sal gimnastycznych – na 109 szkół 
107 zadeklarowało, że je posiada. 

Odnotowano pewną różnicę między wsią a miastem – na poziomie tendencji statystycznej. 
Wszystkie miejskie szkoły objęte ankietą dysponują salą gimnastyczną, 2 z 46 placówek 
wiejskich przyznały, że na ich terenie brakuje takiej sali. 

Arkusz 3 | Infrastruktura 
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Przebywanie na szkolnym otwartym terenie sportowym 
podczas trudnych warunków pogodowych

Kwestionariusz szkolny zawierał również pytanie dotyczące przebywania dzieci na otwar-
tym terenie sportowym w czasie gorszej pogody – Czy dzieci mogą przebywać na szkolnym 
otwartym terenie sportowym (np. boisko, plac zabaw) podczas ekstremalnych warunków 
pogodowych (deszcz, śnieg, wiatr, upał)? 

Mniej niż połowa (41,3%) szkół biorących udział w  badaniu informowała, że dzieci 
mogą przebywać na otwartym terenie sportowym także wtedy, gdy pogoda nie dopi-
suje. Podobnie deklarowały zarówno szkoły miejskiej, jak i wiejskie. 

Dostępność infrastruktury sportowej

Niemal wszystkie badane szkoły zadeklarowały dostępność dla dzieci otwartego terenu 
sportowego poza godzinami lekcji. Jedynie 7,3% szkół wykluczyło taką możliwość. Nie 
zaobserwowano istotnej różnicy między miastem i wsią. 

Mniej dostępne po lekcjach są sale gimnastyczne – aż 30% szkół przyznało, iż uczniowie 
nie mogą przebywać na sali gimnastycznej poza godzinami lekcji. W tym przypadku miej-
sce zamieszkania różnicuje tę dostępność – szkoły miejskie istotnie częściej udostępniają 
uczniom salę gimnastyczną poza godzinami lekcji niż szkoły wiejskie (p=0,14).

Tabela 13.  Szkoły, w których występują wybrane elementy infrastruktury i organizacji sportu

szkoły 
ogółem (n)

%  
szkół

Miasto  
(%)

Wieś  
(%)

p

Boisko na terenie szkoły 102 93,6 93,7 93,5 ni

Sala gimnastyczna na terenie szkoły 107 98,2 100 95,7 ni

Przebywanie na szkolnym terenie 
sportowym przez dzieci podczas 

niekorzystnej pogody 
45 41,3 39,7 43,5 ni

Korzystanie z terenu sportowego 
szkoły poza lekcjami

101 92,7 92,1 93,5 ni

Korzystanie z sali gimnastycznej 
poza lekcjami

73 67,0 76,2 54,3 p=0,14

ni – brak istotnych statystycznie różnic.
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Infrastruktura związana z żywieniem

Dostępność stołówki

Ponad 85% badanych szkół zadeklarowało, że na ich terenie jest stołówka. Można zaob-
serwować bardzo duże różnice między wiejskimi i miejskimi szkołami na niekorzyść 
tych pierwszych (p<0,001) – o ile w miastach jedynie 3,2% szkół nie ma stołówki, na wsi 
z tym problemem mierzy się aż 30% placówek. 

Dostępność sklepiku szkolnego i automatów z żywnością

Niespełna 1/3 szkół zadeklarowała, że na ich terenie znajduje się sklepik szkolny bądź 
bufet. Nieco większy odsetek placówek poinformował o automatach z żywnością zloka-
lizowanych w budynku szkolnym. W szkołach miejskich istotnie częściej funkcjonują 
sklepiki lub bufety i są dostępne automaty z żywnością. 

Tabela 14.  Szkoły, w których występują wybrane elementy infrastruktury dotyczącej żywienia

szkoły 
ogółem (n)

% szkół Miasto (%) Wieś (%) p

Stołówka na terenie szkoły 93 85,3 96,8 69,6 p<0,001

Sklepik/bufet na terenie szkoły 30 27,5 39,7 10,9 p<0,001

Automat z żywnością na terenie szkoły 36 33,0 42,9 19,6 p=0,009

Podsumowanie:

1. Niemal wszystkie szkoły zapewniają uczniom infrastrukturę sportową w postaci sali 
gimnastycznej i boiska.

2. W zdecydowanej większości szkół uczniowie mają dostęp do boiska poza godzinami 
lekcji. Mniej dostępne dla uczniów są po lekcjach sale gimnastyczne – ich dostęp-
ność zadeklarowało niespełna ¾ szkół. W przypadku szkół wiejskich jedynie połowa 
otwiera po lekcjach sale gimnastyczne dla dzieci. 

3. Choć ogólny odsetek szkół dysponujących stołówką jest dosyć wysoki (85%), to niepo-
kojąca jest różnica w dostępności stołówki między miastem i wsią na niekorzyść wsi. 

4. Sklepiki i bufety oraz automaty z żywnością są dosyć rzadko zlokalizowane na tere-
nie szkoły, częściej pojawiają się w szkołach miejskich. 
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Arkusz 4 
Organizacja zajęć ruchowych 

i droga do szkoły

Pytania i wskaźniki

W ankiecie szkolnej zamieszczono kilka wskaźników diagnozujących obszar organizacji 
zajęć ruchowych w szkole, w tym: realizację obowiązkowych godzin wychowania fizycz-
nego, organizowane pozalekcyjnych zajęć sportowych, udział uczniów w tych zajęciach 
oraz obszar drogi do szkoły, w tym: zapewnianie uczniom dojazdu autobusem szkolnym 
i bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

Wyniki

Wychowanie fizyczne

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz rozporządzeniem dotyczącym 
ramowych planów nauczania, na pierwszym etapie edukacyjnym (kasy I-III) wychowanie 
fizyczne wchodzi w zakres edukacji wczesnoszkolnej. W każdej klasie na WF przezna-
czone są 3 godziny tygodniowo, co daje średnio 96 godzin podczas roku szkolnego37,38. 

Lekcje wychowania fizycznego odbywały się we wszystkich klasach wszystkich badanych 
szkół (169 klas w 109 szkołach). W większości (87%) ankietowanych klas II realizuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego. Natomiast 17,3% klas II 
nie spełnia ustawowych wymagań dla swojego szczebla edukacji w tym zakresie (tab. 15).

37 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-primary-education-34_pl

38 Domerecka B., Leśniewska I., SikoraR., Tałan P. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany 
nauczania. ORE poradnik_dla_dyrektora_sp_ramowe_plany_nauczania.pdf (ore.edu.pl)

Arkusz 4 | Styl życia dziecka

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-primary-educatio
http://bc.ore.edu.pl/Content/268/poradnik_dla_dyrektora_sp_ramowe_plany_nauczania.pdf
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Najczęściej w badanych klasach drugich lekcje WF-u odbywały się w wymiarze trzech 
godzin lekcyjnych w tygodniu (135 minut), a średnia jest nieco wyższa, bo na poziomie 
148, 8 minut. 

Tabela 15.  Realizacja obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć wychowania fizycznego

Realizacja obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru godz. WF

Klasy II

N %

tak 147 87

nie 22 13

Ogółem 169 100

Dostęp do pozalekcyjnych zajęć sportowych

Pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane na każdym poziomie nauczania odbywają się 
w niemal połowie szkół (45,9), a 34,8 szkół organizuje zajęcia tylko dla niektórych pozio-
mów nauczania. W 33 szkołach w zajęciach tych uczestniczyła ponad połowa uczniów, 
a w 50 szkołach połowa albo mniej niż połowa uczniów. Nie stwierdzono istotnych staty-
stycznie różnic w zależności od lokalizacji szkoły – Ryc. 30 a. i b.
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Rycina 30.  Odsetek szkół w mieście i na wsi, w których przynajmniej raz w tygodniu poza lekcjami odby-
wają się zajęcia sportowe (A) oraz odsetki dzieci uczęszczających na te zajęcia (B)
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Droga do szkoły

Gmina, w której mieszkają dzieci realizujące obowiązek szkolny, jest ustawowo zobo-
wiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przewozu uczniów 
do szkoły lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, gdy 
droga dziecka z domu do szkoły jest dłuższa niż 3 kilometry (Dz. U. 2004, poz. 2572, 
z późn. zm.). 

Większość zbadanych szkół podstawowych (N=59) nie organizuje dzieciom transportu 
szkolnym autobusem do i ze szkoły. Blisko 30 badanych szkół oferuje taki transport wszyst-
kim swoim uczniom. W dwunastu na 109 badanych szkół transport dostępny jest dla 
uczniów mieszkającym daleko od szkoły, tj. w odległości od 2 km do nawet 10 km, a 5 szkół 
dowozi jedynie uczniów mieszkających na wsi. W jednej badanej placówce transport 
autobusem szkolnym dostępny jest jedynie dla wybranych uczniów. Ryc. 31 i Tab. 16. 
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Rycina 31.  Odsetki szkół zapewniających uczniom dojazd autobusem do i ze szkoły

Miejsce zamieszkania istotnie różnicowało dostępność autobusu szkolnego na korzyść wsi 
(p=0,001), co z uwagi na fakt powszechnej dostępności sieci komunikacyjnej w miastach 
jest jasne i oczywiste (Tab. 16 i Ryc. 32). Niektóre dzieci uczące się w szkołach miejskich, 
miały zorganizowany transport autobusem szkolnym. Dotyczyło to uczniów młodszych 
klas bądź zgodnie z literą prawa, uczniów mieszkających w znacznej odległości od szkoły 
lub poza miastem (na wsi).
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Tabela 16.  Dostępność transportu autobusem szkolnym dla uczniów (n)

Zapewnianie autobusu szkolnego miasto wieś ogółem

tak, wszystkim uczniom 3 29 32

tak, tylko uczniom niektórych klas 1 0 1

tak tylko uczniom mieszkającym na wsi 4 1 5

tak, tylko uczniom mieszkającym daleko 4 8 12

nie 51 8 59

9,09,0

91,091,0 100,0100,0 80,080,0

20,020,0

33,033,0

67,067,0

86,086,0

14,014,0

tak, wszystkim
uczniom

tak, tylko uczniom
mieszkającym 

daleko

nietak, tylko uczniom
niektórych klas

tak tylko uczniom
mieszkającym 

na wsi

miasto

wieś

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rycina 32.  Odsetki szkół zapewniających uczniom dojazd autobusem do i ze szkoły w zależności od miej-
sca zamieszkania

Bezpieczeństwo drogi do szkoły

Bezpieczeństwo trasy pokonywanej przez większości dzieci do/ze szkoły, pieszo lub 
na rowerze oceniano w skali od 1 – w pełni bezpieczna do 10 punktów – droga w pełni 
niebezpieczna (Ryc. 33). Średnio szkoły przyznały 3,65 punktu na skali bezpieczeń-
stwa i nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w ocenie bezpieczeństwa drogi 
do i ze szkoły w szkołach miejskich i wiejskich.
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Rycina 33.  Ocena bezpieczeństwa trasy pokonywanej przez uczniów do i ze szkoły w skali od 1 do 10 punk-
tów (1-w pełni bezpieczna; 10-w pełni niebezpieczna)

Podsumowanie: 

1. W większości klas II biorących udział w badaniu realizowany jest obowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego.

2. Niespełna połowa szkół objętych badaniem organizuje pozalekcyjne zajęcia spor-
towe na każdym poziomie nauczania.

3. Transport autobusem szkolnym zapewniają uczniom w przeważającej części gminy 
wiejskie, w miastach ze względu na gęstą sieć komunikacyjną nie ma takiej potrzeby. 

4. Większość ankietowanych szkół oceniła drogę uczniów do szkoły jako bezpieczną.
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Arkusz 5 
Dostępność wybranych produktów 

spożywczych i napojów w szkole

Pytania i wskaźniki

Dostępność określonych produktów spożywczych w szkole kształtuje nawyki żywie-
niowe dzieci i młodzieży. Może ona wpłynąć na wybór i spożycie produktów korzystnych 
dla zdrowia. Zarówno żywienie, jak i dostępność określonych produktów spożywczych 
w placówkach oświatowych powinny spełniać opracowane przez ekspertów zalece-
nia. Narzędziem wspomagającym poprawę żywienia dzieci i młodzieży w placówkach 
oświatowych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku (w spra-
wie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane 
w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach) (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1154)39. Zawiera ono m.in. szczegółowe zasady dotyczące opracowywania jadło-
spisów w stołówkach oraz dostępność określonych produktów spożywczych na terenie 
szkoły (w sklepikach szkolnych, automatach z żywnością). 

Badając spełnianie przez placówki oświatowe norm dostępności do konkretnych produk-
tów spożywczych na terenie każdej z badanych szkół, wzięto pod uwagę zarówno produkty 
spożywcze korzystne (warzywa i owoce) i niekorzystne dla zdrowia (słodycze, lody, 
słone przekąski). W zdecydowanej większości szkół uczniowie otrzymują nieodpłat-
nie owoce i warzywa, w szkołach na wsi dostępność ta jest nieco większa niż w miastach 

39 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych 
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1154).

Arkusz 3 | Dostępność wybranych 
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(Tab. 17). Zaobserwowano też, że 1/5 szkół położonych na terenie miast deklarowała 
brak dostępu warzyw, a w 14,5% – owoców w swoich placówkach. W szkołach miejskich 
istotnie częściej uczniowie mogą kupić słodkie (ciastka, czekoladę) oraz słone/pikantne 
przekąski (chipsy, solony popcorn, solone orzeszki itp.).

Tabela 17. Dostępność produktów spożywczych na terenie szkół wg lokalizacji (miasto/wieś) (% szkół)

Produkty spożywcze
Bezpłatne Płatne Niedostępne p 

(miasto/
wieś)Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś

Świeże owoce 86,9 80,6 95,6 2,8 4,8 — 10,3 14,5 4,4 0,067

Warzywa 86,5 80,0 95,5 — — — 13,5 20,0 4,5 0,020

Słodkie przekąski 
(np. czekolada, wyroby 

cukiernicze, ciastka, 
herbatniki, płatki 

śniadaniowe/ zbożowe)

2,0 3,5 — 31,3 47,4 9,5 66,7 49,1 90,5 <0,001

Lody — — — 7,1 9,8 2,9 92,9 90,2 97,1 0,224

Pikantne przekąski 
(np. chipsy 

ziemniaczane, solony 
popcorn, solone orzeszki, 

pikantne herbatniki)

— — — 19,8 32,8 2,3 80,2 67,2 97,7 <0,001

W ankiecie zawarto także zbiór pytań dotyczących napojów jakie dzieci i młodzież mogą 
dostać w szkole. Uwzględniono podział na napoje bez dodatku cukru (woda, herbata, soki 
owocowe 100%), napoje z cukrem (m.in. gazowane) i zawierające tzw. słodziki, napoje 
energetyzujące oraz mleczne. Na 109 zbadanych placówek dostęp do darmowej wody 
pitnej zapewniony miało 67 szkół – 64,4%. Niepokojącym może być fakt, że w ponad 
1/5 placówek szkolnych położonych na wsi uczniowie nie mają dostępu do darmowej 
wody pitnej. Napoje gazowane zawierające cukier w żadnej ze szkół nie były dostępne 
bezpłatnie, jednak w 26,7% szkół miejskich i 4,7% szkół wiejskich można je było kupić. 
W ponad połowie szkół miejskich uczniowie odpłatnie mogli też nabyć słodzone soki 
owocowe i inne napoje niegazowane z dodatkiem cukru. Pozytywną wiadomością jest 
całkowity brak dostępu we wszystkich placówkach do napojów energetyzujących. Napoje 
mleczne (mleko lub jogurt) bezpłatnie dzieci otrzymują w większości zbadanych szkół, 
nieznacznie częściej w szkołach wiejskich niż w miejskich (odpowiednio 89,1% vs. 83,9%).



Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19  |  Arkusz 3 | Dostępność wybranych produktów spożywczych i napojów w szkole 91

Tabela. 18. Dostępność napojów na terenie szkół wg. lokalizacji (miasto/wieś) (% szkół)

Napoje

Bezpłatne Płatne Niedostępne

p (miasto/
wieś)

Og
ół

em

M
ia

st
o

W
ie

ś

Og
ół

em

M
ia

st
o

W
ie

ś

Og
ół

em

M
ia

st
o

W
ie

ś

Be
z c

uk
ru

Woda 64,4 63,3 65,9 21,2 28,3 11,4 14,4 8,3 22,7 0,028

Herbata 21,1 18,0 25,0 14,4 16,0 12,5 64,4 66,0 62,5 0,688

100% sok owocowy 
bez dodatku cukru

17,2 14,5 21,1 31,2 40,0 18,4 51,6 45,5 60,5 0,086

Z d
od

at
ki

em
 cu

kr
u

Soki owocowe i inne 
niegazowane napoje 
z dodatkiem cukru

4,0 — 9,8 37,4 53,4 14,6 58,6 46,6 75,6 <0,0001

Napoje gazowane 
zawierające cukier

— — — 17,5 26,7 4,7 82,5 73,3 95,3 0,003

Mleko smakowe 
z dodatkiem cukru

4,9 1,7 9,5 7,8 11,7 2,4 87,3 86,7 88,1 0,054

Na
po

je
 

m
le

cz
ne

Mleko, jogurt 86,1 83,9 89,1 1,9 1,6 2,2 12,0 14,5 8,7
0,646

Na
po

je
 za

wi
er

aj
ąc

e t
zw

. 
sł

od
zik

i, n
p.

 as
pa

rta
m

np. napoje owocowe, 
mleko smakowe)

3,1 3,5 2,4 9,2 10,5 7,3 87,8 86,0 90,2 0,816

Napoje energetyzujące — — — — — — 100 100 100 —

Inne — — — 3,3 3,2 3,4 96,7 96,8 96,6 0,737
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Podsumowanie:

1. W większości szkół uczniowie otrzymują nieodpłatnie owoce i warzywa.

2. W 1/5 szkół w miastach uczniowie nie mają dostępu do świeżych warzyw, w szko-
łach w mieście istotnie częściej niż na wsi, a w 14,5% szkół nie otrzymują w szkole 
świeżych owoców. 

3. Na terenie jednej trzeciej badanych szkół uczniowie mogą kupić słodkie i słone prze-
kąski, częściej w szkołach miejskich niż wiejskich. 

4. W ponad 1/5 szkół na wsi uczniowie nie mają dostępu do darmowej wody pitnej.

5. Uczniowie nie mogą kupić napojów energetycznych w żadnej z badanych szkół, 
w 17,1% szkół są natomiast dostępne w sprzedaży napoje gazowane zawierające cukier.

6. Napoje mleczne (mleko lub jogurt) bezpłatnie dzieci otrzymują w większości zbada-
nych szkół.
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Rekomendacje do Części III

Arkusz 1 – 5

REKOMENDACJE DLA DYREKTORA SZKOŁY ORAZ ORGANU PROWDZĄCEGO SZKOŁĘ

Arkusz 1 i 2 (COVID‑19 w szkole i środki zapobiegawcze p‑COVID‑19)

W przedmiotowej kwestii należy kierować się Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych 
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.40

Dotyczą one zwłaszcza rekomendacji:
 � Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 
do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte 
usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania;

 � Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze  szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigie-
nicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spoży-
wania posiłków, klawiatur, włączników.

 � Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezyn-
fekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* 
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

 � Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

40 Do pobrania: https://medycynaszkolna.imid.med.pl/download/202-08-04-wytyczne-dla-szkol-i-placowek-
-wrzesien-2020/

Rekomendacje do Części III

https://medycynaszkolna.imid.med.pl/download/202-08-04-wytyczne-dla-szkol-i-placowek-wrzesien-2020/
https://medycynaszkolna.imid.med.pl/download/202-08-04-wytyczne-dla-szkol-i-placowek-wrzesien-2020/
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Arkusz 3 (Infrastruktura szkolna – sport i żywienie)

 � Zorganizowanie stołówki dla uczniów i wychowanków jest zadaniem szkoły, realizo-
wanym w ramach edukacji publicznej, które należy do zadań własnych.

 � Szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom – 
od 1 września 2022 r. Aktualnie szkoła może, ale nie ma obowiązku zorganizowania 
stołówki. Przepis art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że w celu zapew-
nienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w  szczególności wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

 � Z  dniem 1  września 2022  r. wszedł w  życie art.  106a ustawy Prawo oświatowe, 
w brzmieniu:
„Szkoła podstawowa, […] zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwa-
rza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole”41.

 � Wcześniej szkoła mogła, ale nie miała tego obowiązku, aby zorganizować na swoim 
terenie stołówkę. Natomiast w zakresie zasad ustalania odpłatności za wyżywienie 
i zasad wnoszenia tej odpłatności przepisy prawa nie zmieniły się.

 � Zgodnie z  tym przepisem warunki korzystania ze  stołówki, w  tym wysokość 
opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
(art. 106 ust. 3 ustawy). W przypadku braku wydzielonego rachunku, opłaty za posiłki 
rodzice uczniów powinni wpłacać na konto gminy, wyłącznie za tzw. wsad do kotła, 
resztę kosztów, łącznie z utrzymaniem stołówki ponosi organ prowadzący szkołę.

 � Samorządy (tu gminy) powinny intensywniej starać się o dofinansowanie budowy 
infrastruktury sportowej (w tym sali gimnastycznych) – rezerwa oświatowa subwen-
cji ogólnej z budżetu państwa;

Arkusz 4 (Organizacja zajęć ruchowych i droga do szkoły)

 � Należy przestrzegać przerw śródlekcyjnych, przeznaczonych na odejście od kompu-
tera i wykonanie 5–10 minutowych ćwiczeń relaksacyjnych i rozciągających, dotyczy 
to zarówno nauczania zdalnego jak i stacjonarnego w klasie lekcyjnej;

 � Przestrzeganie zalecanej liczby godzin WF, zgodnie z podstawą programową;

 � Udostępnianie poza godzinami lekcji terenu do zajęć sportowych, boiska, sali gimna-
stycznej grupom uczniów, pod opieką osoby dorosłej (rodzic, opiekun);

41 Przepis ten został wprowadzony art. 1 pkt 42 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
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 � Gmina, w której mieszkają dzieci realizujące obowiązek szkolny, jest ustawowo zobo-
wiązana do  zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przewozu 
uczniów do szkoły lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji 
publicznej, gdy droga dziecka z domu do szkoły jest dłuższa niż 3 kilometry;

 � Gmina zobowiązana jest do zapewnienia w swej infrastrukturze bezpieczeństwa drogi 
do szkoły: odpowiednie oznakowanie, bezpieczne przejścia dla pieszych, ogranicze-
nie prędkości;

 � Dyrektor szkoły powinien być zobowiązany, aby kontrolować, czy uczniowie 
posiadają oznakowania odblaskowe Wyposażenie w takie oznakowania powinno 
być zapewnione również przez szkołę i organizacje pozarządowe lub sponsorów, 
w celu zapewnienia uczniom równego do nich dostępu, bez względu na ich sytu-
acje ekonomiczną.

Arkusz 5 (Dostępność wybranych produktów spożywczych i napojów w szkole)

 � Nadzór nad asortymentem sklepików szkolnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku (w sprawie grup środków spożywczych przezna-
czonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie 
muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci 
i młodzieży w tych jednostkach)42;

 � Organizacja i nadzór nad nieodpłatną dystrybucją owoców i warzyw w ramach progra-
mów ogólnopolskich i lokalnych;

 � Nieograniczony dostęp do wody pitnej;

 � Ograniczenie dostępności słodkich przekąsek i napojów zawierających cukier.

42 Dz. U. z 2016 r., poz. 1154.
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Wnioski

Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci ośmioletnich zwiększyła z 32,2% 
w 2018 roku do 35,3% w 2021 roku. 

Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi występowały u 27,1% 
badanych uczniów klas drugich, a podwyższone wartości rozkurczowego ciśnienia 
tętniczego krwi u 21,9% dzieci.

 � W związku z wciąż wzrastającymi odsetkami dzieci z nadwagą oraz dzieci otyłych 
można liczyć się w kolejnych latach ze wzrostem konsekwencji zdrowotnych wynika-
jących z tych zaburzeń. Konieczne będzie systematyczne monitorowanie stanu zdrowia 
dzieci z nadmiarem masy ciała, a szczególnie otyłych wykraczające poza bilanse zdro-
wia oraz dzieci z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi. Można założyć, 
że dzieci, u których podwyższone wskaźniki będą się utrzymywać w kolejnych latach 
doświadczą niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych oraz częściej będą potrze-
bować opieki lekarza POZ lub porad specjalistycznych. Wskazane będzie w związku 
z tym stałe zwiększanie nakładów finansowych oraz zasobów kadrowych dedykowa-
nych opiece nad tą grupą dzieci. W perspektywie dalszej otrzymane wyniki mogą 
mieć wpływ na wartości wskaźnika lat przeżytych w zdrowiu (HLY) oraz na nakłady 
ze środków publicznych na leczenie oraz skutki otyłości oraz inne skutki np. mniejsze 
dochody z powodu niższej produktywności oraz nieobecność w pracy osób boryka-
jących się z otyłością.

W pierwszym roku pandemii aż 23% 8-latków w Polsce częściej niż przed pandemią 
jadło słodycze i aż 17% częściej sięgało po słone przekąski.
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 � Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na nawyki żywieniowe dzieci z klas 
2 i wpłynęła na zwiększenie spożycia słodyczy i słonych przekąsek. Tendencja ta może 
mieć negatywny wpływ na wrastające odsetki nadwagi i otyłości.

Ilość czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem (screen time) w celach niezwiąza-
nych z edukacją (oglądanie telewizji, granie w gry wideo/komputerowe, korzystanie 
z mediów społecznościowych, YouTube’a) zwiększyła się w trakcie pandemii w opinii 
rodziców drugoklasistów – zarówno w ciągu tygodnia (43,6%), jak i w weekendy 
(37,4%).

 � Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na ilość czasu spędzaną przez dzieci 
przed ekranem. Istniejący przed pandemią negatywny trend może pogłębiać się, 
a w jego wyniku dzieci mogą doświadczać negatywnych konsekwencji zdrowotnych 
związanych z siedzącym trybem życia oraz długotrwała ekspozycją na ekran.

Niemal 8% dziewcząt i 6% chłopców z klas 2 SZP ocenianych w końcu 2021 roku 
zaklasyfikowano do grupy dzieci z objawami depresji.

 � Wzrastające odsetki dzieci z gorszym samopoczuciem oraz z problemami zdrowia 
psychicznego w konsekwencji będą generowały zapotrzebowanie na szybką, blisko 
miejsca zamieszkania, bezpłatną pomoc psychologiczną oraz rodzić zapotrzebowa-
nie na tego rodzaju pomoc w perspektywie długoterminowej. W konsekwencji mogą 
wpływać na pogarszanie się potencjału zawodowego społeczeństwa i powstanie dużej 
grupy osób niezdolnej do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
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REKOMENDACJE 
dla Ministra Zdrowia i polityk publicznych 

W związku z istotnie negatywnym wpływem pandemii na dobrostan dzieci ośmioletnich 
istnieje pilna potrzeba wdrożenia kompleksowej polityki i wielokierunkowych progra-
mów na wielu poziomach profilaktyki, w tym programów interwencyjnych. 

Po pierwsze, zasadne jest stałe monitorowanie aktualnych wskaźników związanych ze zdro-
wiem i zachowaniami zdrowotnymi uczniów, w tym masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi, 
poziomu aktywności fizycznej, sposobu odżywiania oraz higieny snu. 

Ponadto, biorąc pod uwagę złożony charakter mechanizmu zmiany zachowań zdrowot-
nych, dążenie do poprawy zachowań powinno opierać się na wdrożeniu wielu możliwych 
narzędzi zdrowia publicznego:

 � wdrażaniu skutecznych działań edukacyjno‑profilaktycznych skierowanych do rodzi-
ców małych dzieci oraz systemowe uwzględnienie zwiększenia aktywności fizycznej 
oraz zdrowego odżywiania już na etapie przedszkolnym,

 � ograniczaniu dostępu do produktów niekorzystnych dla zdrowia – regulacje fiskalne 
mogą być jednym z rozwiązań mających na celu zmniejszenie spożycia produktów 
niekorzystnych dla zdrowia, a także okazją do skutecznego informowania o ich szkodli-
wym wpływie na zdrowie. Wysokim podatkom powinny towarzyszyć większe dopłaty 
to zdrowej żywności, aby wesprzeć w dokonywaniu zdrowych wyborów rodziny 
o niższych dochodach.
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Ponieważ dzieci spędzają dużą część dnia w placówkach przedszkolnych lub szkolnych, 
skutecznym środkiem może być również ograniczanie fizycznego dostępu do niekorzyst‑
nych produktów na terenie placówek edukacyjnych poprzez egzekwowanie obowiązujących 
regulacji prawnych (w tym kontrola asortymentu w sklepikach szkolnych i w automa-
tach z żywnością, kontrola jakości posiłków szkolnych itp.). Działaniom tym powinna 
towarzyszyć edukacja personelu przedszkolnego i szkolnego.

Korzystny efekt może również odnieść ograniczanie oddziaływania przekazu medialnego 
poprzez wywieranie wpływu na marketing produktów spożywczych, ograniczanie czasu 
spędzonego na przed ekranem (telewizja, Internet), monitorowanie treści programów.



© Copyright by Ministerstwo Zdrowia

Warszawa 2022  
Instytut Matki i Dziecka

Badanie prowadzone w ramach programu DINO-PL (Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość) 

realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 w zakresie Zadania 14: Monitorowanie, wczesna 

diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia 

tętniczego krwi w populacji dzieci, Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości.

Źródło finansowania: Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Zdrowie dzieci 
w pandemii COVID-19

Autorzy raportu:

Fijałkowska Anna

Oblacińska Anna

Dzielska Anna

Nałęcz Hanna

Korzycka Magdalena

Okulicz-Kozaryn Katarzyna

Bójko Martyna

Radiukiewicz Katarzyna

Korekta językowa 

Bójko Martyna

Skład, łamanie  

i opracowanie graficzne

Gawroński Cezary

Raport z badań dotyczących zdrowia i zachowań zdrowotnych 
dzieci w wieku 8 lat podczas pandemii COVID-19 
– broszura online

https://imid.med.pl/pl/
https://imid.med.pl/pl/top-menu/projekty-npz/projekt-dino-pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia1
https://www.gov.pl/web/zdrowie
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