
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie opracowania i ustalenia warunków wprowadzenia w Gminie Miasto Szczecin 
programu pilotaŜowego pn. „Podręcznik dla Malucha” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458); Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zobowiązuje Prezydenta Miasta do: 

1) ustalenia warunków do wprowadzenia w Gminie Miasto Szczecin programu 
pilotaŜowego pn. „Podręcznik dla Malucha”; 

2) przedstawienia Radzie Miasta w terminie do 30 maja 2009 roku wyników prac, 
wniosków i poczynionych ustaleń mających na celu wprowadzenie od 1 września 
2009 roku programu pilotaŜowego. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 
 

śywe zainteresowanie opinii publicznej problemem dotyczącym przeciwdziałania 
powszechnemu zjawisku noszenia przeciąŜonych tornistrów przez uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, które zostało nagłośnione przez środki masowego przekazu po 
licznych apelach Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka skierowanych do 
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, skłoniło Klub Radnych PO do 
poszukiwania środków zaradczych, które przyczyniłyby się do rozwiązania tego problemu w 
placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.  

Jak wykazały wyniki kontroli przeprowadzonej w 2003 roku przez pracowników 
oddziałów higieny dzieci i młodzieŜy wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych 
wśród uczniów klas I - III szkół podstawowych w całej Polsce - na przebadanych ok. 200 tys. 
uczniów ze szkół miejskich, przekroczenie cięŜaru tornistrów/plecaków stwierdzono w ok. 
45% przypadków. Powszechnie wiadomo, Ŝe duŜy cięŜar tornistrów powoduje przemęczenie 
fizyczne i psychiczne uczniów, moŜe takŜe prowadzić do powstania skrzywień kręgosłupa i 
innych wad postawy. Rozmiary tego zjawiska wskazują więc, iŜ to w interesie władz 
samorządowych (a nie tylko państwowych) oraz szkół i rodziców powinno leŜeć skuteczne 
rozwiązanie tego problemu. 

Wychodząc więc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, Klub 
Radnych PO proponuje wprowadzenie w kilku wybranych publicznych szkołach 
podstawowych pilotaŜowego programu pn. "Podręcznik dla Malucha". Proponujemy, by 
programem objąć - w pierwszej kolejności- wszystkie dzieci (bez względu na status 
majątkowy rodziny) z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 
podstawowych. Adresatem pilotaŜowego programu będą szkoły podstawowe o statusie szkół 
środowiskowych.  

W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z obniŜeniem 
wieku szkolnego, liczmy równieŜ na to, Ŝe dzięki temu programowi zachęcimy rodziców 
dzieci pięcioletnich - przyjętych do publicznych przedszkoli - do zapisu dziecka do szkoły 
podstawowej. 


