
Kiek sveria moksleivio kuprinė? 

 

 
Joniškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistės jau trečius 

metus iš eilės vykdo moksleivių kuprinių svėrimo akciją. 2013 m. rugsėjo 16-27 dienomis mokyklų 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai svėrė ketvirtų, penktų ir šeštų klasių moksleivius bei jų 

kuprines. Akcijos metu buvo siekiama išsiaiškinti kuprinių svorį, kuprinių tipą (kuprinė su vienu 

diržu, su dviem diržais ar tik su rankena),  atsižvelgta į nešiojimo būdą – ant vieno peties, ant abiejų 

pečių ar rankoje. Išklausyta moksleivių nuomonė, ar kuprinė jiems yra ne per sunki.  

Akcijoje dalyvavo 675 moksleiviai, iš jų 222 ketvirtokų, 234 penktokų ir 219 šeštokų. 

Lyties atžvilgiu, akcijoje dalyvavo panašus skaičius mergaičių ir berniukų. Rezultatai parodė, jog 

daugumos – 73,6 proc. akcijoje dalyvavusių mokinių kuprinės svėrė ne daugiau 10 proc. jų kūno 

svorio. Maksimalus, leidžiamas mokinio kūno svorio ir jo nešulio santykis turėtų būti ne daugiau 15 

proc. kūno svorio. Akcijos metu 10-15 proc. kūno svorio kuprines turėjo kas penktas mokinys (23,3 

proc.). Kuprinę sveriančią daugiau nei 15 proc. vaiko kūno svorio buvo atsinešęs 21 moksleivis (3,1 

proc.). Analizuojant pagal kuprinių tipą nustatyta, kad 97 proc. akcijos dalyvių kuprinės buvo su 

dviem diržais. Likusieji 3 proc. turėjo kuprines su vienu diržu. Ant abiejų pečių kuprines nešiojo 

89,2 proc. moksleivių, 10,8 proc. moksleivių kuprines nešioja netaisyklingai – ant vieno peties. 

Dauguma akcijos dalyvių nurodė, kad kuprinė jiems nėra sunki, tačiau vienas iš dešimties 

moksleivių (9,5 proc.) nurodė kuprinę esant sunkią. 

Apibendrinus akcijos rezultatus džiugu paminėti, kad vis dėlto daugumos moksleivių 

kuprinės pernelyg neslėgė liaunų pečių. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistai akcijos dalyviams dovanojo po pamokų tvarkaraštį, kuriame yra priminimas apie 

teisingą daiktų sudėjimą į mokyklinę kuprinę ir saugus jos nešiojimas. 

 

Tiek mokiniams, tiek jų tėveliams primename, kad: 

 Tuščia kuprinė turi sverti: pradinių klasių mokiniams – ne daugiau kaip 700 g, 

vyresniųjų klasių mokiniams – ne daugiau kaip 1000 g. 

 Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. 

mokinio kūno masės. 

 Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. mokinio kūno masės. 

 Rinkitės mokyklinę kuprinę, turinčią du reguliuojamo ilgio plačius 

paminkštintus diržus. 

 Visada užsidėkite diržus ant abiejų pečių. 



 Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau juosmens. 

 Sunkiausius daiktus dėkite į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros. 

 Tvarkingai sudėkite daiktus, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų. 

 Kasdien peržiūrėkite kuprinės turinį ir susidėkite tik tai dienai reikalingus 

daiktus. 

 Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta pagal http://www.smlpc.lt/  
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