
 
 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS   

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL NACIONALINIO 2019 METŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 

ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO UKMERGĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2, 4 IR 6 KLASĖSE TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2019 m. kovo   d. Nr. 

Ukmergė 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. sausio 4 d. įsakymu 

Nr. V-6 “Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo” bei Nacionalinio egzaminų centro ir Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos 2018 m. lapkričio 22 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. F3-232/20-854:  

1. T v i r t i n u Nacionalinio 2019 metų mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo, 

vykdymo ir vertinimo Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4 ir 6 klasėse 

tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u bendrojo ugdymo mokyklų vadovus:  

2.1. informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) laikantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kad atliekant 

mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini 

apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius; 

2.2. supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su mokinių mokymosi 

pasiekimų ataskaitomis (profiliais).  
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     PATVIRTINTA 

     Ukmergės rajono savivaldybės  

   administracijos direktoriaus 

   2019 m. kovo   d.  

     įsakymu Nr.  

 

 

NACIONALINIO 2019 METŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 

ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO UKMERGĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2, 4 IR 6 KLASĖSE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo 

Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019 metų tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 2, 

4 ir 6 ir klasėse, pasiekimų patikrinimus. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) ir 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 22 d. bendradarbiavimo sutartimi 

Nr. F3-232/20-854 bei NEC direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. (1.3)- V1-18 patvirtinta 

„Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo savivaldybėse rekomendacijos. Bendroji 

vykdymo tvarka 2019 m.“ (toliau- Bendroji tvarka).  

 3. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tikslai: 

 3.1. teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, jų 

pokyčius;  

3.2. plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą 

ugdymo kokybei gerinti. 

 

II SKYRIUS 

 NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO MEDŽIAGA 

 

4. Savivaldybės mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti bus naudojami vertinimo 

įrankiai (testai): skaitymo, rašymo ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, 

skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testai – 4 klasės mokiniams; skaitymo, rašymo 

ir matematikos testai – 6 klasės mokiniams. Ugdymo aplinkos ir kokybės (mokyklos aplinkos, 

mokyklos klimato, mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir 

įvertinimui bus panaudoti mokinio (4 ir 6 klasei) klausimynai. 

5. Vertinimo įrankiai (testai) negali būti viešinami iki NEC nustatytos testo 

paviešinimo datos visoms Lietuvos mokykloms KELTO sistemoje. 

6. Vertinimo įrankiai (testai) yra NEC intelektualinė nuosavybė. Ji negali būti 

kopijuojama ar kitaip panaudojama be NEC atstovų sutikimo. 

 

III SKYRIUS 

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DALYVIAI, GRAFIKAS, 

LAIKAS IR TRUKMĖ 

 

 7. Testavimas vykdomas Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

(toliau –Mokykla) antrose, ketvirtose ir šeštose klasėse. 

 8. Testavimo vykdymo grafikas, laikas ir trukmė: 
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Nurodyto dalyko /ugdymo 

srities NMPP testas/ 

klausimynas 

Testo / 

klausimyno 

pildymo trukmė 

Testavimo data 

mokyklose 

Testavimo laikas 

mokyklose  

2 KLASĖ 

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto 

kūrimas) 
apie 45 min.* Balandžio 16 d. 8.55 – 9.40 val. ** 

SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 18 d. 8.55 – 9.40 val. ** 

MATEMATIKA apie 45 min.* Balandžio 30 d. 8.55 – 9.40 val. ** 

RAŠYMAS, 2 dalis (kalbos 

sistema) 
apie 45 min.* Gegužės 3 d. 

8.55 – 9.40 val. ** 

4 KLASĖ 

RAŠYMAS 45 min. 

Balandžio 16 d. 

8.55 – 9.40 val. ** 

KLAUSIMYNAS  iki 30 min. 
Pildymas vyksta 3 

pamokos metu 

SKAITYMAS 45 min. Balandžio 18 d. 8.55 – 9.40 val. ** 

MATEMATIKA  45 min. Balandžio 30 d. 8.55 – 9.40 val**. 

PASAULIO PAŽINIMAS 45 min.  Gegužės 3 d. 8.55 – 9.40 val. ** 
6 KLASĖ 

RAŠYMAS 45 min. Balandžio 15 d. 8.55 – 9.40 val. ** 

SKAITYMAS 45 min. Balandžio 17 d. 

 

8.55 – 9.40 val. ** 

KLAUSIMYNAS iki 30 min. 
Pildymas vyksta 3 

pamokos metu 

MATEMATIKA 45 min. Balandžio 19 d. 8.55 – 9.40 val. ** 

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min. 

**-2 pamokos metu 

IV SKYRIUS 

 PASIRENGIMAS TESTAVIMUI 

 

 9. Informacija apie 2019 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą 

skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. 

 10. Mokykla informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) apie būsimą testavimą ir 

mokinio klausimyno pildymą. Informaciją apie testavimo vykdymą paskelbia mokyklos 

internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne. 

 11. Mokinių, dalyvausiančių Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, sąrašus 

ir papildomą reikalingą informaciją tikslina ir įveda Mokyklos administratorius, NEC duomenų 

įvesties modulyje DIVEMO  nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 11 d. vadovaudamasis 

Bendrosios tvarkos 2.4 punkto nurodymais. 

V SKYRIUS 

 NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ADMINISTRAVIMAS 

SAVIVALDYBĖJE 

  

12. Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą savivaldybėje administruoja 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius).  

13. Skyrius: 

13.1. skelbia informaciją apie testavimą savivaldybės internetinėje svetainėje;  

13.2. skyriaus Vedėjas įsakymu paskiria testavimo administratorių (-s) savivaldybėje; 

13.3. gali deleguoti stebėtojus į testavimo vykdymą ir vertinimą mokyklose; 

13.4. priima testavimo medžiagą iš NEC, užtikrina jos saugumą ir konfidencialumą iki 

perdavimo mokykloms dienos; 
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13.5. išduoda testavimo medžiagą (mokyklos administratoriui arba mokyklos vadovui) 

testavimo dienomis, priima ir išsiunčia į NEC iki 2019 m. gegužės 5 d. užpildytus mokinio 

klausimynus; 

13.6. mokyklose trūkstant testuojamų dalykų mokytojų ar specialistų formuoja 

bendras kelių mokyklų vertinimo komisijas ir koordinuoja jų darbą; 

13.7. informuoja tikslines grupes apie testavimo rezultatus, organizuoja vertinimo 

rezultatų pristatymus ir aptarimus savivaldybėje. 

13.8. gali laikinai (iki 3 mėnesių) paimti iš Mokyklos mokinių darbus. Darbai 

perduodami Skyriaus įgaliotam atstovui pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą. 

 

VI SKYRIUS 

 NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ADMINISTRAVIMAS IR 

VYKDYMAS MOKYKLOJE 

 

14. Mokyklos vadovas: 

14.1. organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir sutikimų 

surinkimą, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 

1 dalies reikalavimų, dėl mokinių klausimynų pildymo ir duomenų panaudojimo ugdymo aplinkos 

ir ugdymo kokybės mokykloje vertinimui; 

14.2. įsakymu skiria atsakingus asmenis − testavimo administratorius ir vykdytojus – 

už testavimo vykdymą, mokinių sąrašų tikslinimą, vertinimą, testų rezultatų suvedimą DIVEMO 

sistemoje. 2 klasės testavimą vykdo vertinamus mokinius mokantis(-ys) mokytojas(-ai). Testo 

vykdymo metu prie kiekvienos 4 klasės mokinių grupės turi būti ne mažiau kaip du vykdytojai, iš jų 

vienas – klasės mokytojas. Prie kiekvienos 6 klasės mokinių grupės turi būti ne mažiau kaip du 

vykdytojai, ne testuojamojo dalyko mokytojai; 

14.3. Sudaro 4 ir 6 klasės mokinių testų darbų vertinimo komisijas;  

14.4. Mokykloje trūkstant testuojamo dalyko mokytojų ar specialistų, iki balandžio 5 

d. informuoja apie tai Skyrių, teikia mokytojų kandidatūras į bendras kelių mokyklų vertinimo 

komisijas, deleguoja mokytoją (–us) į bendras kelių mokyklų vertinimo komisijas; 

14.5. užtikrina gautos testavimo medžiagos ir mokinių darbų saugumą ir 

konfidencialumą; 

15. Paskirtas testavimo administratorius ir vykdytojai užtikrina tinkamą testavimo 

vykdymą, vadovaudamiesi Bendrosios tvarkos 3 dalimi „Testavimo vykdymas ir administravimas 

mokykloje“, 4 dalimi „Testų administratoriaus veiksmai mokykloje”.  

16. Mokyklos administratorius arba Mokyklos vadovas vokus su užpildytais mokinių 

klausimynais pristato į Skyriaus 4 kabinetą mokinių klausimynų pildymo dienomis. 

 

VII SKYRIUS 

 MOKINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR ĮVERTINIMŲ SUVEDIMAS  

 

17. Vertinimo komisiją sudaro vertinimo komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du 

vertintojai – dalyko mokytojai ar atitinkamo dalyko srities specialistai. Vertinimo komisijos 

pirmininku skiriamas prityręs dalyko specialistas. 

18. Kiekvieno mokinio testą (išskyrus 2 klasės) vertina ne mažiau kaip du vertintojai. 

2 klasės mokinių vertinimą, taikant pateiktus įrankius vykdo vertinamus mokinius mokantis(-ys) 

mokytojas(-ai). 4 ir 6 klasės testų vertinimo komisijoje gali dirbti testuojamus mokinius mokę 

mokytojai.  

19. Mokykloje trūkstant testuojamo dalyko mokytojų ar specialistų, Skyriaus vedėjas, 

Mokyklų direktorių teikimu, įsakymais sudaro 4 ir 6 klasės atskirų testų vertinimo centrus ir 

komisijas.  
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20. Vertinimo komisijų pirmininkai, prieš mokinių darbų vertinimą, dalyvauja 

Savivaldybės testavimo administratorių organizuojamuose vertinimo instrukcijų aptarimuose, jei 

tokie organizuojami. 

21. Mokyklose (centralizuotuose vertinimo centruose) prieš mokinių darbų vertinimą 

rekomenduojama organizuoti vertinimo instrukcijų aptarimą. 

22. Vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja darbų vertinimą vadovaudamasis 

Bendrosios tvarkos 5 dalimi „Mokinių darbų vertinimas“.  

23. Baigus vertinti mokinių darbus, vertinimo komisijos pirmininkas juos kartu su 

vertinimo lapais grąžina mokyklos direktoriui. Mokyklos direktorius vertintojų vertinimo lapus 

perduoda testavimo administratoriui. 

24. Vertinimo komisijos pirmininkas ir Mokyklos administratorius atsako už 

vertinamų ir įvertintų darbų saugumą. 

25. Mokyklų, kurių mokinių darbai buvo vertinami centralizuotuose vertinimo 

centruose, vadovai ar Mokyklų administratoriai, ne vėliau kaip kitą dieną po to, kai buvo įvertinti 

darbai, privalo atsiimti darbus ir pasirašytus vertinimo lapus. 

26. Mokinių testų įvertinimai suvedami ir patvirtinami DIVEMO sistemoje, 

prisijungus prie konkrečios Mokyklos paskyros, vadovaujantis Bendrosios tvarkos 6 dalies 

„Mokinių testų įvertinimų suvedimas“ nurodymais. 

27. Už įvertinimų suvedimą ir patvirtinimą yra atsakingi Mokyklos administratorius ir 

vertinimo komisijos pirmininkas. 

28. Įvertinimai suvedimi ir patvirtinami: 

28.1. antros klasės – ne vėliau kaip iki gegužės 24d.; 

28.2. ketvirtos klasės – ne vėliau kaip iki gegužės 27d.; 

28.3. šeštos klasės – ne vėliau kaip iki gegužės 28d. 

 

VIII SKYRIUS 

TESTAVIMO REZULTATŲ PATEIKIMAS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS 

(GLOBĖJAMS) 

 

 29. Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitas (profilius) generuoja 

NEC. Ataskaitos skelbiamos Mokyklos KELTO sistemos paskyroje. 

 30. Mokykla mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitą (profilį) pateikia mokiniui ir jo 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir supažindina su ja iki vasaros atostogų pradžios. 

 31. Mokinio ataskaita (profilis) skirta tik Mokyklos administracijai, mokinį 

mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokiniui pereinant 

į kitą Mokyklą, kartu su kita informacija apie mokymosi pasiekimus, perduodama ir mokinio 

ataskaita su mokinio pasiekimų patikrinimo rezultatais. Mokykla atsakinga už mokinio duomenų 

konfidencialumą. 

  

IX SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

32. Nustačius Apraše fiksuotų testavimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo 

reikalavimų pažeidimus, informuojamas Skyriaus vedėjas. 

 

 

______________________ 

 


