
 

 

Kuprinių svėrimo akcija „Ar žinai, kiek sveria tavo kuprinė?“ 

 Klaipėdos L. Stulpino progimnazijoje kuprinių svėrimo akcija vyko 2019 m. rugsėjo – 

spalio mėnesiais. Akcijos metu buvo pasverti  572 1-6 klasių mokiniai ir jų kuprinės. 

Akcijos tikslas – atkreipti mokinių ir tėvų dėmesį į mokyklinių kuprinių svorį, turinį bei 

galimą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai.   

Sunkesnės nei 10 proc. vaiko svorio kuprinės nešiojimas sukelia nugaros skausmus, 

skatina stuburo iškrypimą ir netaisyklingą laikyseną.  Netaisyklinga laikysena – vienas labiausiai 

paplitusių vaikų kaulų sistemos sutrikimų. Pagrindinių netaisyklingos laikysenos sutrikimų 

atsiradimo priežastis vaikui sunkios kuprinės ar kitų daiktų nešiojimas. Vaikų stuburas auga ir 

kaulėja iki 14 metų, todėl svarbu, kad šiuo periodu kaulinį audinį veiktų kuo mažiau neigiamų 

išorinių veiksnių. 

Kuprinių svėrimo rezultatai parodė, jog didžiosios daugumos mokyklos 1-6 klasių 

mokinių  – (93,18 proc.) kuprinės svoris yra normos ribose. Iš jų  (57,34 proc.) akcijoje dalyvavusių 

mokinių kuprinės svėrė ne daugiau 10 %  jų kūno svorio ir (35,84 proc.) kuprinės svėrė 10–15 %  

kūno svorio, (6,82 proc.) mokinių kuprinės buvo per sunkios, t. y. viršijo normą daugiau nei 15 % 

kūno svorio. Daugiausia sunkių kuprinių nešioja mūsų mokykloje 1 klasių mokiniai (14,85 proc.).   

 Džiugu, kad visi mokyklos mokiniai kuprines nešioja su dviem diržais. (87,58 proc.) 

mokinių kuprinės yra su atšvaitais, didžiausia jų dalis yra tarp antrokų ir pirmokų (93,55 proc.), o 

mažiausia – tarp ketvirtų klasių mokinių (78,89 proc.). 

 (98,43 proc.) mokinių kuprines nešioja ant abiejų pečių, (1,57 proc.) - ant vieno peties, 

ir vienas  mokinys kuprinę nešioja rankoje. 

 Vaikų nuomonė „Ar tau kuprinė yra per sunki?“, (1,31 proc.) mokinių atsakė, kad jo 

kuprinė yra sunki, didžiausia mokinių dalis, kuriems buvo per sunki kuprinė, buvo tarp pirmokų 

(23,76 proc. proc.). 

Pirmokų tėveliams padalintos skrajutės su įrašais apie vaiko ir jo kuprinės svorį bei 

patarimais, kokia turi būti mokyklinė kuprinė, kad ji būtų saugi, patogi, tausojanti sveikatą. 

 

1-6 klasių mokinių kuprinių svėrimo rezultatai:  



  

Klasės 

  

Mokinių 

skaičius  

Patikrintų 

mokinių 

skaičius  

Kuprinių 

svoris  

normos 

ribose  

Neatitikimas 

(kg. nuo 

maksimalaus)  

Turi 

atšvaitą 

Ar 

kuprinė 

sunki? 

Iki 1 

imtiniai  

Iki 2  

imtinai  

  

1 116 101 86 15 -  93 24 

2 96 93 88 5 -  87 18 

3 117 109 103 6 -  96 16 

4 98 90 86 4  - 71 13 

5 103 95 90 3  2  83 13 

6 97 84 80 2 2  71 15 

Viso: 627 572 

(91,23 proc.) 

533 

(93,18 proc.) 

35 

(6,12 

proc.) 

4  

(0,7 proc.) 

501 

(87,58 proc.) 

99 

(1,31 proc.) 

 

Rekomendacijos vaikams ir jų tėveliams: 

 Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai. 

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

klasių mokiniams – ne daugiau kaip 1 kg. 

 Optimalaus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. moksleivio kūno 

masės, didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. mokinio kūno masės. 

 Kuprinės rankena turi tilpti vaiko delne, diržai reguliuojami, nesmukti ir neveržti. Diržų plotis 

3,5−8 cm., ir juos visada reikia užsidėti ant abiejų pečių. 

 Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau juosmens. 

 Sunkiausius daiktus reikia dėti į kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros. 

 Daiktus reikia susidėti taip, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų. 

 Kasdien reikia prižiūrėti kuprinės turinį ir susidėkite tik tai dienai reikalingus daiktus. 

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė D. Beniušienė 

 

 

 


