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Streszczenie. XXI wiek niesie ze sobą znaczny wzrost problemów związanych z otyło cią, 
nadwagą i zmniejszeniem aktywno ci fizycznej w całej populacji. Szczególnie niepokojący 
jest fakt wzrostu często ci występowania tych zjawisk w populacji w wieku rozwojowym. 

Długotrwałe skutki zdrowotne wczesnego występowania zwiększonej masy ciała prowadzą 
do rozwoju wielu ró nych chorób przewlekłych, obni enia jako ci ycia oraz zmniejszonej 
wydolno ci organizmu w wieku dojrzałym. 

W ród czynników mających wpływ na powstawanie zaburze  posturalnych, m.in. 
nieprawidłowy rozwój kręgosłupa, obręczy barkowej oraz ko czyn dolnych, poza 
zmniejszoną ruchliwo cią i otyło cią, wymienia się równie  warunki związane z edukacją 
szkolną. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem stają się przecią enia wynikające ze zbyt 
cię kiego plecaka szkolnego. Normy przedstawione przez WHO wskazują, e cię ar plecaka 
nie powinien przekraczać 10% masy ciała dziecka, co przekłada się na nie więcej ni  3-4 kg 

wagi plecaka. Statystyki w tym zakresie są jednak niepokojące.  
Głównym celem pracy było okre lenie w jakim stopniu wprowadzenie szafek w instytucjach 

szkolnych wpływa na prawidłowo ć rozwoju układu kostno-stawowego u dzieci w wieku 

szkolnym. Za cel drugorzędny okre lono ocenę wpływu przecią e  wynikających ze zbyt 
cię kiego plecaka szkolnego na rozwój wad postawy u dzieci. W pracy powy sze cele 
powiązano z analizą aktywno ci fizycznej wykazywaną przez dzieci, oceną stopnia nadwagi i 
warunków związanych z edukacją szkolną, m.in. prawidłowym uło eniem plecaka szkolnego 
na plecach, jego cię arem oraz przyjmowaną pozycją podczas uczenia. 

Przeprowadzono badania na grupie 87 dzieci. Analizowano dwie grupy. Pierwsza z nich to 

uczniowie, którzy posiadali w swoich szkołach szafki na ksią ki. Drugą grupę - kontrolną, 

stanowili uczniowie bez mo liwo ci pozostawienia podręczników w szafkach szkolnych.  
Oceniano skuteczno ć wprowadzonego w dniu 31 grudnia 2002 r. rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu w Polsce, zgodnie z którym wprowadzenie szafek w szkołach 
miało poprawić statystyki dotyczące cię aru tornistrów i związanych z nimi konsekwencji 
występowania licznych wad postawy u uczniów. Uzyskane wyniki znacząco odbiegają od 
zało onego w rozporządzeniu efektu. W analizowanych grupach nie zauwa ono znaczących 
statystycznie ró nic. Przeprowadzone badania potwierdzają doniesienia innych autorów prac 
w tym zakresie. 
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