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Zbyt ciężki tornister lub plecak ma negatywny wpływ na prawidłowy rozwój 

kręgosłupa dziecka, skutkiem czego mogą być skrzywienia kręgosłupa i wady postawy. 

Nabyte w dzieciństwie wady postawy zmieniają statykę kręgosłupa wadliwie stymulując jego 

rozwój i pozostawiając nabyte w ten sposób defekty na całe życie. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN, mając na uwadze zalecenia WHO 

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego należy prowadzić działania zmniejszające ciężar 

tornistrów.  

Zgodnie z zaleceniami GIS ciężar plecaka nie powinien przekraczać 10-15% wagi 

ciała ucznia. 

W naszej szkole (SP3) w dniu 30 września w ramach Ogólnopolskiej Dnia Tornistra 

odbyło się ważenie tornistrów naszych uczniów. Uzyskane dane umożliwiły ustalenie o ile 

została przekroczona dopuszczalna masa tornistra w stosunku do masy ciała dziecka. 

W klasach edukacji wczesnoszkolnej (I-III) w akcji ważenia tornistrów wzięło udział 

149 uczniów.  

W klasach pierwszych maksymalny limit (15%) przekroczyło 11 uczniów. Najcięższe 

plecaki ważyły 13,5 oraz 11,7 kg. 

W klasach drugich maksymalny  limit przekroczyło 5 uczniów. 

W klasach trzecich maksymalny limit przekroczyło 4 uczniów. 

Tylko w dwóch klasach (IIB, IIIA) żaden z uczniów nie przekroczył zalecanego 

maksymalnego limitu ciężaru plecaka względem masy ciała (15%). 

W klasach czwartych maksymalny limit przekroczyło 23 uczniów (43% badanych). W 

oddziale IV A najmniej osób przekroczyło maksymalny limit (4/16 badanych). 

W klasach piątych maksymalny limit przekroczyło  4 uczniów (13% badanych) 

W klasach szóstych maksymalny limit przekroczyło 2 uczniów.  

W VIA i VIB żaden z uczniów nie przekroczył maksymalnego limitu ciężaru plecaka 

względem masy ciała. 

W klasach VII maksymalny limit przekroczyło 3 uczniów (8% badanych). 

W klasach VIII maksymalny limit przekroczyło 2 uczniów (7% badanych). 

 



Rozpiętość wagi plecaka była bardzo duża od 1,5 kg do 13,5 kg. Waga większości 

plecaków zawierała się w przedziale od 3,5 kg do 5 kg. 

 

 

 

 

W klasach IV-VIII: 

 141 uczniów (64% badanych) ma plecaki ważące powyżej 10% masy ich ciała. 

 32 uczniów (15% badanych) przekroczyło maksymalny limit ciężaru plecaka 

względem masy ciała (15%). 

 Większość uczniów klas IV ma za ciężkie plecaki względem masy ich ciała. 

 Rozpiętość wagi plecaka była bardzo duża od 1,5 kg do 13,5 kg. Waga większości 

plecaków zawierała się w przedziale od 3,5 kg do 5 kg. 
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Przedział masy plecaka (10-15% wagi ciała) liczba uczniów


