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 PASIRENGIMAS PAGRINDINIO 
UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI  

 

  Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos 

(gimtosios) ir matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimai  



 

  Asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs 

pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs 

lietuvių kalbos (gimtosios)  ir matematikos 

pasiekimų patikrinime (išskyrus atvejus, kai 

asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais 

atvejais nuo dalyvavimo pasiekimų 

patikrinime yra atleistas).  



 

  Mokiniai, švietimo ir mokslo ministro 
patvirtintame pasiekimų patikrinimo 
tvarkaraštyje nustatytomis dienomis 
nedalyvavę pasiekimų patikrinime dėl 
pateisintos priežasties, mokyklos vadovui 
įsakymu leidus, gali dalyvauti per pakartotinį 
pasiekimų patikrinimą. 



 Pakartotinai lietuvių kalbos (gimtosios)  ir 

matematikos pasiekimų patikrinimas 

vykdomas einamųjų metų birželio 19 – 27 

dienomis. Pakartotinio pasiekimų patikrinimo 

konkrečias datas savo įsakymu nustato ir iki 

birželio 9 dienos sistemoje KELTAS bei NEC 

tinklalapyje adresu www.egzaminai.lt 

paskelbia NEC direktorius.  



 Mokinys, be pateisintos priežasties 

nustatytu laiku nedalyvavęs pasiekimų 

patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.  

 



ATLEIDIMAS NUO PASIEKIMŲ 
PATIKRINIMO  
AR PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DALIES  
 

 Mokinys  nuo dalyvavimo pasiekimų 
patikrinime atleidžiami mokyklos vadovo 
įsakymu, jeigu mokinį asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos, gydytojų konsultacinė 
komisija rekomenduoja atleisti nuo 
pasiekimų patikrinimo. 



 Mokinys, negalintys dalyvauti pasiekimų 
patikrinime dėl ligos, ne vėliau kaip iki 
vasario 7 dienos mokyklos vadovui teikia 
prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų 
patikrinimo. Kartu su prašymu jie turi pateikti 
sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų 
konsultacinės komisijos pažymą. 



 Mokykla iki vasario 7 dienos į mokinių 

registrą suveda vardinius sąrašus mokinių, 

kurie dalyvaus dalyko pasiekimų patikrinime;  



VYKDYMAS IR VYKDYMO PATALPOS 

 Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu 

(viešojo kalbėjimo) pasiekimų patikrinimas 

vykdomas kasmet vasario 10 d. – balandžio 

25 d. Dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) 

atsiskaitymo laiką tvirtina mokyklos vadovas.  



 Pasiekimų patikrinime (raštu)  dalyvaujantys 

mokiniai  suskirstomi ne į didesnes kaip 14 

mokinių grupes.  

 



REIKALAVIMAI MOKINIAMS  

 Atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo 

turėti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą 

arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo 

pažymėjimą. 



  Prie įėjimo į dalyko pasiekimų patikrinimo ar 
pasiekimų patikrinimo dalies raštu patalpą 
esančiame sąraše sužino savo grupę.  

   Prie patalpos ateina likus ne daugiau kaip 15 
minučių iki pasiekimų patikrinimo ar 
pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžios. 

  Turi tik pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų 
patikrinimo dalies raštu vykdymo instrukcijoje 
nurodytas priemones.  



 Pavėlavę į pasiekimų patikrinimą ar 
pasiekimų patikrinimo dalį raštu ne daugiau 
kaip 30 minučių, pasiekimų patikrinime ar 
pasiekimų patikrinimo dalyje raštu dalyvauja, 
tačiau jiems pasiekimų patikrinimo ar 
pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduoties 
atlikimo laikas nepratęsiamas.  

  Pavėlavę į pasiekimų patikrinimo dalį žodžiu 
ruošiasi ir atsakinėja paskutiniai.  



 Klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka 
savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 
netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis 
priemonėmis, kurios nurodytos pasiekimų 
patikrinimo vykdymo instrukcijoje. 

 Rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį 
atsakymą parašo tik mėlynai rašančiu 
rašikliu, nesinaudoja korektūros 
priemonėmis. Jei būtina rašiklį keisti, turi tai 
pasakyti vykdytojui.  



 Iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei ne 
ilgiau kaip 5 minutėms vykdytojo lydimi;  

     Baigę darbą raštu anksčiau negu nustatyta 
pasiekimų patikrinimo  vykdymo instrukcijoje, 
tačiau likus ne daugiau kaip 15 minučių iki 
pasiekimų patikrinimo pabaigos, ir atidavę 
vykdytojui darbus gali iš patalpos išeiti.  



   Negali išsinešti užduoties, grįžti į pasiekimų 

patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies 

raštu patalpą iki pasiekimų patikrinimo ar 

pasiekimų patikrinimo dalies pabaigos.  

   darbą baigia vykdytojui paskelbus pasiekimų 

patikrinimo pabaigą.  



  Negali likti pasiekimų patikrinimo patalpoje 
pertraukos tarp pasiekimų patikrinimo dalių 
metu. Prie patalpos grįžta likus ne daugiau kaip 
10 minučių iki kitos pasiekimų patikrinimo dalies 
pradžios ir sėdasi į vykdymo protokole nurodytą 
vietą. 

  Šalinami iš pasiekimų patikrinimo patalpos už 
trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų 
informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių 
įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų 
nevykdymą.  



 Mokiniams, išskyrus rašymo (pieštukus, 

mėlyna spalva rašančius rašiklius) ir dalyko 

pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijoje 

nurodytas priemones, draudžiama į 

pasiekimų patikrinimo patalpą įsinešti 

asmeninių daiktų.  



ATSAKOMYBĖ 

 Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos 
pagalbos, besinaudojantys draudžiamomis 
priemonėmis, nevykdantys vykdytojo nurodymų ar 
kitaip šį Aprašą pažeidžiantys (vietoj savęs leido atvykti 
kitam asmeniui pažeisdami pasiekimų patikrinimo 
tvarką, sąmoningai pakenkė kitiems mokiniams, įsinešė 
į pasiekimų patikrinimo patalpą mobiliojo ryšio ir kitas 
informacijos perdavimo ar priėmimo priemones ir kt.) 
mokiniai šalinami iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų 
patikrinimo dalies raštu vykdymo patalpos.  

 Sprendimą dėl šalinimo priima vykdytojas.  



 Prašymai dėl mokinio  dalyko(-ų) pasiekimų 

patikrinimo įvertinimo pakeitimo 

nenagrinėjami. 



REZULTATŲ SKELBIMAS  

 Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai 
skelbiami per 5 darbo dienas atlikus patikrinimą, 
lietuvių kalbos (gimtosios) pasiekimų patikrinimo 
rezultatai – per 9 darbo dienas nuo atitinkamo 
patikrinimo dalies raštu vykdymo dienos.  

 Mokiniai per 3 darbo dienas nuo rezultatų 
paskelbimo dienos pasirašytinai susipažindinami 
su darbu dalyvaujant klasės auklėtojui ir vienam 
iš dalyko vertinimo komisijos narių.  



PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ 
PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 

 Lietuvių kalba (žodžiu)            

   vasario 10 d.- balandžio  25 d. 

 Lietuvių kalba (raštu) 

   gegužės 26 d.   9.00 val. 

 Matematika 

   birželio 1d.   9.00 val. 


