
ANALIZA WAGI TORNISTRÓW 
w Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie
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CIĘŻAR PLECAKA CAŁKOWITY/PUSTY

KL I pełny

KL II pełny

KL III pełny

KL I pusty

KL III pusty

KL III pusty



I…. II…. III….

min pełny 4,5 7,5 5,2

maks pełny 6,2 9 10

min dodatkowe 0,5 0,5 0,7

maks dodatkowe 1 1,5 1,5

4,5

7,5

5,2

6,2

9

10

0,5 0,5 0,7
1

1,5 1,5

0

2

4

6

8

10

12

WAGA TORNISTRA PEŁNEGO I PUSTEGO



całkowity pusty mater. obowiazkowymi mater. nieobowiazkowe

średnia I - III 8,13 1,05 7,24 0,88

średnia IV - VIII 7,39 0,20 6,54 0,85
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ŚREDNIA WAGA TORNISTRÓW
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WAGA PEŁNYCH TORNISTRÓW

KL IV pełny

kl v pełny

kl VI pełny

kl VII pełny

kl VIII pełny



UWAGI GIS dotyczące wagi tornistrów

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede

wszystkim czynniki takie jak:

1. obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były

ujęte w programie nauczania w danym dniu,

2. noszenie dodatkowych słowników i książek,

3. noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem

nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,

4. rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga

pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),

5. niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad

zawartością tornistrów,

6. rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i

przyborów w szkołach

• strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl).



GIS przedstawił zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka 

szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego 

właściwe użytkowanie:

1. powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą 

do pleców,

2. jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,

3. cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,

4. tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,

5. długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie 

jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,

6. zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

7. tornister należy nosić na obu ramionach,

8. konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby 

zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy,

9. wskazane jest podjęcie przez rodziców współpracy ze szkołą w celu 

zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli 

pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.



WNIOSKI DLA KURATORIUM OŚWIATY I MEN 

(13.10.2018 r):

1. Waga tornistrów jest bardzo zróżnicowana na każdym poziomie wiekowym 

2. Wybór tornistra często nie uwzględnia jego wagi a modę 

3. Uczniowie, szczególnie klas młodszych, przynoszą do szkoły wiele niepotrzebnych rzeczy 

4. Należy skorygować program darmowy podręcznik - pozostawianie go w szkole nie 

rozwiązuje kwestii – odrabianie zadań w domu

5. przy zatwierdzaniu listy dostępnych podręczników ograniczać ich wagę np

poprzez liczbę stron, okładki, wymiary 

6. wprowadzenie zmian do systemu oświaty - np. zakaz zadań domowych –

ograniczy zakres korzystania z podręczników i ich noszenie



REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY

( z dn. 17.10.2018 r)

1. propozycje dla nauczycieli zmiany metod i form pracy z ograniczeniem pracy 

z podręcznikiem

2. podręczniki pozostają w domu - w szkole n-l uczy bez pomocy podręcznika dla 

ucznia

3. jeden podręcznik na ławkę

4. szersze wykorzystanie szafek w szkole i klasie szczególnie w zakresie

materiałów pomocniczych

5. rozmowy z rodzicami na temat sprawdzania i pakowania tornistrów



Wnioski ze spotkania przewodniczących zespołów przedmiotowych -

13.11.2018

1. Jeden podręcznik na ławkę w klasach  VII, VIII i Gimnazjum

2. W kl. I - III w dniu , kiedy jest basen dzieci nie biorą podręczników do szkoły

3. W klasach, gdzie jest grupa euro angielska - dodatkowy podręcznik noszą wtedy, 

gdy mają zadanie


