
Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

Oto fragmenty listu Ministra Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej: 

„ (…) W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów 

rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie 

kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego 

wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców     

na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie 

zawartości tornistrów dzieci. 

Warto zauważyć, że problem przeciążonych tornistrów szkolnych wynika z kilku przyczyn. 

Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i zeszytów niż te, które wynikają z zajęć 

lekcyjnych w danym dniu. W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje 

im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie 

sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar. (…)”  

W związku z tym zwracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, aby: 

 dzieci nosiły tylko niezbędne podręczniki i zeszyty w danym dniu zajęć lekcyjnych, 

 pamiętać o prawidłowym pakowaniu i użytkowaniu plecaka (tornistra): 

- nie może ważyć więcej niż 10–15% masy ciała, 

 - powinien mieć usztywnioną ściankę przylegającą do pleców oraz równe, szerokie szelki, 

 - cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, lżejsze wyżej 

 - tornister należy nosić na obu ramionach;  

 

 pamiętać o aktywności fizycznej dzieci,  

 regulować czas pracy, nauki i odpoczynku; zadbać o właściwą ilość snu, 

 rozmawiać z dziećmi o tym, że waga plecaka ma znaczenie, 

 zwracać uwagę na właściwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy 

wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, zachowywanie właściwej pozycji podczas 

czytania, odrabiania lekcji czy korzystania z komputera), 

 nie zwalniać dzieci z zajęć wychowania fizycznego bez podstaw medycznych; jeśli istnieje 

taka konieczność – lekarz wskazuje, których ćwiczeń dziecko nie powinno wykonywać, w 

pozostałych bierze czynny udział, 

 dbać o właściwe nawyki żywieniowe dzieci.  

 

Zdrowie dzieci to nasza wspólna sprawa. 

   

 


