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Odpowiadając na Pana pytania ze złożonej w dniu 26 listopada 2015 roku interpelacji, 

1. W jaki sposób/ jeśli funkcjonuje / w zgierskich szkołach został rozwiązany problem 
odciążenia plecaków dzieciom w szkołach podstawowych? 

2. Czy zalecenia dotyczące ciężaru plecaków / nie powinien przekraczać 10-15% wagi ciała 
ucznia/ są przestrzegane w szkołach? Jeśli nie to dlaczego? 

3. Czy klasy wyposażone są w szafki, w których mogliby zostawiać podręczniki? 

informuję: 

Ad. 1/ Ad. 3 Przywołane przez Pana Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 25 sierpnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 4a. uzyskało brzmienie 
- „W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia 
części podręczników i przyborów szkolnych". W celu dostosowania zgierskiego systemu 
edukacyjnego do wymagań obowiązującego od 2009 roku w/w rozporządzenia z informacji 
ankietowej dotyczącej realizacji w/w zapisów wynika, iż wszystkie dzieci realizujące 
podstawę programową na I etapie edukacyjnym mają zapewnione miejsce (szafki, półki) do 
pozostawienia materiałów edukacyjnych lub przyborów szkolnych w salach lekcyjnych. 
Pozostali uczniowie w różnym zakresie mają możliwość korzystania z półek w salach 
lekcyjnych lub szafek na korytarzach specjalnie na ten cel przeznaczonych. Dla zmniejszenia 
obciążenia tornistrów/plecaków podręczniki do zajęć technicznych, muzyki, plastyki i religii, 
słowniki, atlasy czy stroje sportowe uczniowie pozostawiają w szkole. 

Wydział Edukacji i Młodzieży będzie dążył do ujednolicenia standardów na wszystkich 
etapach edukacyjnych. Aktywnie w ten proces także włączają się Rady Rodziców dokonując 
na ten cel zakupów z dysponowanych przez siebie środków. Ponadto nauczyciele informują 
uczniów jakie podręczniki lub ich części należy przygotować na dzień następny, prowadzone 
są prelekcje na spotkaniach z rodzicami uwrażliwiające na włączenie się w kontrolę nad 
zawartością tornistrów/plecaków. 

We wrześniu 2015 roku dokonany został wyrywkowy pomiar ciężaru obowiązkowego 
wyposażenia tornistrów/plecaków uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Waga 
tornistrów/plecaków wahała się od 1,5 do 2 kg, w zależności od ilości przedmiotów w danym 
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Ad. 2 Przywołane przez Pana zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wydane 
w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 i planowaniem przez 
rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów opierające się na 
wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniem zdrowotnym dzieci i młodzieży 
przedstawiają między innymi następujące zalecenia: waga tornistra nie powinna przekraczać 
10 do 15 % masy ciała ucznia, konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, 
aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy. Główny Inspektor 
Sanitarny zwraca uwagę iż na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków mają wpływ przede 
wszystkim czynniki takie jak: 
- obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie 
nauczania w danym dniu, 
- noszenie dodatkowych słowników i książek, 
- noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: 
pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami, 
- rodzaj materiału , z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra 
waha się od 0,5 kg do 2 kg), 
- niewystarczający nadzór opiekunów nad zawartością tornistrów, 
- rzadko występująca możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w szkołach. 

Istotę zagadnienia stanowi konkluzja tego dokumentu brzmiąca „Aby zapobiegać 
dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego 
tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej a także właściwe 
stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe 
(zachowanie symetrii ciała przy wykonaniu czynności ruchowych i statycznych tj . oglądanie 
telewizji lub odrabianie lekcji)". 

Wynika z niej, iż konieczna jest współpraca między rodzicami a szkołą w zakresie 
wyrabiania nawyków prozdrowotnych w tym rozwijanie aktywności fizycznej oraz 
społecznego uznania wobec jakości promowania zdrowego stylu życia. 

W roku kalendarzowym 2015, inwestycje w zgierskich szkołach na potrzeby 
dostosowania do wymogów rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 roku wyniosły 21 000 zł. 

Z poważaniem 


