
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras



•Įvertinti esamą situaciją.

•Išsiaiškinti kokio tipo, svorio  
kuprinės, jų nešiojimo būdai.

•Palyginti keleto metų duomenis. 



•1-4 klasių vaikams aktyviai 
formuojasi kaulų bei raumenų 
sistemos.
•Daug sveriančios ar netinkamai 
nešiojamos  mokyklinės kuprinės 
daro įtaką: kaklo, pečių, nugaros 
skausmų bei netaisyklingos 
laikysenos formavimuisi.





2012 m. rugsėjo-spalio mėn.
Įvertintos 1135 moksleivių kuprinės:

49- 1-ų klasių
378- 2-ų klasių
344- 3-ų klasių
364- 4-ų klasių



•Moksleivio kuprinės svoris.

•Kuprinės svoris procentais moksleivio 
svorio.

•Kuprinės tipas (kuprinė su vienu diržu, 
kuprinė su dviem diržais, kuprinė tik su 
rankena).

•Kuprinės nešiojimo būdas (ant abiejų pečių, 
ant vieno peties, rankoje).
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•66,7% tyrime dalyvavusių moksleivių kuprinių
svoris yra optimalus.

• Optimalaus svorio kuprinę daugiausia nešioja
4-os klasės moksleiviai.

• 99% moksleivių kuprinę nešioja ant abiejų
pečių.

• Sunkesnę kaip 10% svorio kuprinę nešioja
antrokai ir nežymiai daugiau mergaičių negu
berniukų.



•Mokyklinė kuprinė turi atitikti Lietuvos higienos

normą HN:2003 ,,Mokyklinės prekės”.
•Būtina visada užsidėti kuprinės diržus ant 
abiejų pečių.
•Pradinių klasių moksleiviams tuščia kuprinė 
turi sverti ne daugiau kaip 700 g, vyresniųjų 
klasių- ne daugiau kaip 1 kg.
•Pilna kuprinė turėtų sverti ne daugiau kaip 
15% moksleivio kūno masės svorio, o optima-
liausia- apie 10%.



 Kuprinės petnešos turėtų būti plačios, 
minkštos, kad sunkesnė kuprinė vaikui 
netrintų pečių.

 Kuprinės forma turi būti tokia, kad joje 
tvarkingai tilptų knygos, sąsiuviniai, penalas 
bei kiti mokykloje reikalingi daiktai.

 Kuprinė turi būti su atšvaitais. Jie turėtų būti 
kuprinės priekyje, šonuose, taip pat ant 
petnešų, kad vaikas tamsiu paros metu būtų

matomas iš visų pusių.


