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pľoblem zbyt uczniowskich tomistrőw Rzecznik Pľaw Dziecka podnosi

od 2003 roku. Dzięki współpľacy w tym zakresie z Głównym Inspektorem Sanitamym,

w trosce o stan zdrowia uczniów, zostaŁ wprowadzony prawny obowiązek zapewnienia

uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i pľzyboľów szkolnych|, rcalizowany

od ľoku szkolnego 200912010. ostateczny termin wykonania tego wymogu - w odniesieniu

do szkół ponadgimn azjalny ch - w Ynaczono rok szkolny 20 12 l 20 l 3 .

Rzecznik podkľeśla, że mimo, iz od tamtej pory minęło pięć lat, problem nie został

jednak rozwiązany. Nadal otľzymuję informacje, że nie wszystkie szkoły respektują

povĺyŻszy przepis. Wynika to z:

-+ informacji zawartych w publikowanyÍTl corocznie pÍZeZ Główny Inspektoľat

S anitarny rapoľci e doty czący m,,S tanu sanitarne go kľaj u'' ;

--) indywidualnych wniosków rodzicőw zgłaszanych Rzecznikowi Pľaw Dzieckaz.

Szczególnie niepokojący wydaje się fakt, Że |iczba zgłoszen w tej kwestii wzrasta

w obecnym roku szkolnym. Powodem jest nie tylko przepełnienie niektórych szkół

podstawowych w związku z reformą systemu edukacji i brakiem miejsca na szaÍki, ale teŻ

z brakiem innych rozwiązan, któľych wprowadzenie mogłoby służyć rozwiązaniu tego

problemu (np.: podwójne komplety podręczników _ do wykorzystania w domu i szkole,

podręczniki w wersji elektľonicznej' drukowanie podręczników w częściach itp.).

l 
54a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spoľtu z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
'spra*a zasygĺa\izowana Ministrowi Edukacji Narodowej w wystąpieniu geneľalnym z30 paździemika2017 r.:
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'\N związku z povĺyŻszym. na podstawie art' l0 ust' 1 pkt. Ż oraz l)a ust. l ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 r' o Rzeczniku Prąw Dziecką (Dz. U. z 2017 t. poz. 922), zwtacam się

do Pana Ministra o udostępnienie aktualnej oceny stanu warunków higienicznych

w placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2077 oraz informacji o planowanych

działaniach w celu poprawy tej sýuacji.

Ponadto zwracam się do Pana Ministra o:

. wskazanie przyczyn nierealizowania pÍZez szkoły obowiązku zapewnienia

uczniom możliwości pozostav,ienia części podręczników i przyborów

szkoĺnych, który jest podawany przez kontrolowane jednostki;

o diagnozę innych powodiw, dla których problem zbyt cięzkich plecaków

obecnie się nasila;

. przypomnienie dyrektorom szkół o potrzebie działan edukacyjnych w tym

zakresie skieľowanych do uczniów i ich rodzicow oraz nauczycieli.

Jeszcze raz podkreślam, że tylko rzetelnę zdiagnozowanie pÍzyczyn tego

niekoľzystnego dla zdrowia dzięci zjawiska może umozliwić wypracowanie skutecznych

rozwiązan. Mając na uwadze ogromne zaangaŻowanie Głównego Inspektora Sanitarnego

w minionych latach w działania mające na celu odciązenie uczniowskich tornistrÓw, wyrażam

nadzieję na ich kontynuację ze strony Pana Ministra.
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