
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR 

VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PUNKTAI, KURIUOS SVARBU ŽINOTI 

MOKINIUI 

 

3. Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos [...] pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimai (toliau – pasiekimų patikrinimas arba PP). Lietuvių kalbos ir 

literatūros pasiekimų patikrinimo dalis raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimas lietuvių 

kalba bus vykdomi elektroniniu būdu. [...] 

4. Pasiekimų patikrinime dalyvauja pagrindinio ugdymo programos (išskyrus 

besimokantį pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą) baigiamosios klasės 

mokinys [...] 

6. Nepilnametis mokinys, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, prašymą 

atleisti nuo pasiekimų patikrinimo savo mokyklos vadovui iki einamųjų metų vasario 15 

dienos teikia, jei negali dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl priežasties, kurią pateisina 

mokyklos vadovas. [...] 

8. Namie mokytų mokinių, negalinčių atvykti į mokyklą, pasiekimų patikrinimas 

vykdomas mokinio namuose.[...] 

12. Mokinys, [...] pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavę 

pasiekimų patikrinime dėl pateisinamos priežasties, [...] gali dalyvauti pakartotiniame 

pasiekimų patikrinime.[...] 

14. Mokinys ir buvęs mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę 

pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais. 

19. Mokiniui, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, raštu pateikus mokyklos vadovui 

prašymą ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie pasiekimų patikrinimo užduoties 

formą, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį, pasiekimų patikrinimo užduoties 

forma, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

20. Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų 

konsultacinės komisijos pažyma ir jai rekomendavus, sudaromos pasiekimų patikrinimo 

vykdymo sąlygos. Gydytojų konsultacinės komisijos išduotą pažymą su rekomendacijomis dėl 

pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygų sudarymo kartu su prašymu sudaryti sąlygas 

pasiekimų patikrinimui vykdyti mokinys pateikia mokyklos vadovui.  [...] 

24. Mokinys, negalintis dalyvauti PP ar PP dalyje dėl ligos, nuo dalyvavimo PP 

atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu mokinį ar buvusį mokinį asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų 

patikrinimo ir jis pateikė mokyklos vadovui prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo 

ir sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą. [...]  

25. Mokinys nuo pasiekimų patikrinimo taip pat gali būti atleidžiamas mokyklos vadovo 

įsakymu, jeigu: 

25.1. laikinai mokosi ir dalyvauja tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) mainų 

programoje kitos šalies mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą; 

25.2. turi teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir atvyko mokytis į Lietuvą iš kitos 

šalies ne anksčiau kaip prieš dvejus metus. 

26. Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui ir buvusiam mokiniui susirgus ar dėl 

pareigos izoliuotis jis pats arba jo artimieji turi tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo ir pateikti prašymą dėl pasiekimų patikrinimo 

atidėjimo. [...] 



37. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu organizuojama 

taip:  

37.1. 10 (gimnazijų II) klasės mokymo proceso metu mokytojas su mokiniais aptaria 

kalbėjimo užduotį, susiedamas ją su konkrečiomis pamokomis / mokomąja veikla; 

37.2. mokinys pasirenka kalbėjimo užduotį ir jai rengiasi konsultuodamasis su mokančiu 

mokytoju; 

37.3. mokinio pasirengtas kalbėjimo planas / teiginiai / tekstas / konspektas (jei reikia – 

ir iliustracinė medžiaga), panaudotos literatūros sąrašas pristatomi mokančiam mokytojui iki 

kalbėjimo dienos; 

37.4. mokinys kalba klasės draugams, atsako į jų ir mokytojo klausimus; 1–2 klasės 

draugai gali parašyti atsiliepimus (trumpas kalbos recenzijas). [...] 

REIKALAVIMAI MOKINIAMS  

50. Mokiniai: 

50.1. atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo 

pažymėjimą. Be to, kandidatai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą 

viešoje vietoje numato karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos režimą reglamentuojantys 

teisės aktai. Kandidatai gali dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, nors tokios pareigos 

karantino režimą ir (ar) ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato. 

Pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų infekcinių susirgimų 

požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

viduriavimas, vėmimas ir pan.), į pasiekimų patikrinimo patalpas nevyksta ar nedelsiant iš jų 

pasišalina. Mokinys ir buvęs mokinys, nedalyvavę pasiekimų patikrinime dėl šios priežasties, 

mokyklos vadovui įsakymu leidus gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą;  

50.2. prie įėjimo į dalyko pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu 

patalpą esančiame sąraše sužino savo grupę; 

50.3. prie patalpos ateina likus ne mažiau kaip 15 minučių iki pasiekimų patikrinimo ar 

pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo pradžios. Prieš įeidami į patalpą, vykdytojui 

pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą 

gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į patalpą tik jam leidus. Vykdytojui kilus 

abejonių dėl mokinio ar buvusio mokinio tapatybės ir jam paprašius, saugiu, ne mažiau kaip 

dviejų metrų atstumu trumpam nusiima nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones);  

50.4. turi tik pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo 

instrukcijoje nurodytas priemones, apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones), geriamojo vandens (asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.) ir asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi 

Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, kuris pasiekimų patikrinimo metu gali būti padėtas ant 

suolo / stalo. Į patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones 

įsinešti draudžiama; 

50.5. 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;[...] 



50.7. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdomi tradiciniu būdu, 

gautas pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduotis padeda ant stalo 

/ suolo krašto, vykdytojui leidus patikrina, ar nėra aiškiai matomo spausdinimo broko, 

užduočių sąsiuvinius užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų. Apie pastebėtą užduočių 

sąsiuvinyje spausdinimo broką praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui 

paskelbus pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžią; 

50.8. kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomi elektroniniu  būdu, mokinys ar buvęs 

mokinys atsisėda nurodytoje vietoje prie kompiuterio, per prisijungimui skirtą laiką prisijungia 

gautais prisijungimo duomenimis prie užduočių atlikimo sistemos, pasitikrina, ar ji veikia, 

pastebėjęs trikdžius apie tai praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus 

pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžią; 

50.9. klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 

netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos pasiekimų patikrinimo 

ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo instrukcijoje, jų neskolina, išeiti iš patalpos 

gali tik to paprašęs vykdytojo ir ne ilgiau kaip 5 minutėms, o patikrinimą vykdant nuotoliniu 

būdu, gali būti 5 minutes nematomas; 

50.10. kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomi tradiciniu būdu, rašo tvarkingai ir 

įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik tamsiai mėlynai ar juodai rašančiu rašikliu, 

nesinaudoja korektūros priemonėmis. Jei rašiklį būtina keisti, apie tai turi pasakyti vykdytojui. 

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali rašyti, naudodamiesi kompiuteriu (be 

interneto prieigos ir kalbos redaktoriaus);  

50.11. kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomi elektroniniu būdu, visus testui 

atlikti reikalingus veiksmus atlieka kompiuteryje; 

50.12. iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei ne ilgesniam kaip 5 minučių laikui; 

50.13. kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomi tradiciniu  būdu, baigę darbą 

raštu anksčiau negu nustatyta pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu 

vykdymo instrukcijoje, tačiau likus ne mažiau kaip 15 minučių iki pasiekimų patikrinimo ar 

pasiekimų patikrinimo dalies raštu pabaigos, ir atidavę vykdytojui darbus, gali išeiti iš 

patalpos. Negali išsinešti užduoties, grįžti į pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo 

dalies raštu patalpą iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies pabaigos; 

50.14. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdomi elektroniniu 

būdu, baigę darbą anksčiau negu numatyta, būtinai paspaudžia mygtuką „Baigti testą“, praneša 

apie tai vykdytojui ir išeina iš patalpos; 

50.15. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdoma tradiciniu 

būdu, darbą baigia vykdytojui paskelbus pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo 

dalies raštu pabaigą ir laukia, kol vykdytojai surenka darbus; 

50.16. šalinami iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies patalpos už 

trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo 

priemonių įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą. [...] 

 

60. Jei dėl nenumatytų priežasčių pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis 

raštu pertraukiama ilgiau kaip 5 minutes, vyresnysis vykdytojas nurodo mokiniams ir 

buvusiems mokiniams:  

60.1. kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomi tradiciniu būdu, užduočių atlikimo 

sąsiuviniuose ar lapuose po paskutinės atliktos pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų 

patikrinimo dalies raštu užduoties užbraukti liniją ir pažymėti darbo nutraukimo laiką;  



60.2. kai PP ar PP dalis vykdomi elektroniniu būdu, jeigu užduočių atlikimo metu sistema 

nustotų reaguoti į komandas, vienu metu spausti klavišus „Ctrl“ ir „F5“ ir atnaujinti naršyklės 

langą arba atsijungti nuo sistemos, tuomet bandyti prisijungti iš naujo; [...] 

 

68. Mokyklos vadovo įsakymu sudaryta vertinimo komisija matematikos PP darbus 

vertina 5 darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros - 9 darbo dienas. [...] 

77. Vertinimo metu kilus įtarimui dėl užduočių raštu nesavarankiško atlikimo, pašalinės 

pagalbos naudojimo, mokinių darbai perduodami vertinimo komisijos pirmininkui. Vertinimo 

komisijos pirmininkas, nustatęs, kad kelių mokinių dalyko pasiekimų patikrinimo užduotis 

atlikta identiškai, buvo naudotasi pašaline pagalba, priima motyvuotą sprendimą dėl jų darbų 

nevertinimo [...] 

79. Matematikos pasiekimų patikrinimo galutiniai rezultatai skelbiami per 16 darbo dienų 

atlikus patikrinimą. Lietuvių kalbos ir literatūros – per 21 darbo dieną nuo patikrinimo raštu 

vykdymo dienos, jeigu mokykloje iki tos dienos lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu 

vertinimas yra baigtas. [...] 

81. Mokiniai ir buvę mokiniai per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos 

pasirašytinai supažindinami su darbu dalyvaujant klasės kuratoriui ir vienam iš dalyko 

vertinimo komisijos narių. 

82. Mokinys ar buvęs mokinys, nesutinkantys su vertinimo komisijos pirmininko 

sprendimu nevertinti mokinių ir buvusių mokinių, pažeidusių pasiekimų patikrinimo tvarką, 

darbų, per 3 darbo dienas po to, kai buvo paskelbtas sprendimas, mokyklos vadovui pateikia 

motyvuotą laisvos formos prašymą pakeisti sprendimą.[...] 

88. 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 ar buvusiems 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. [...] 

89. Mokiniams ir buvusiems mokiniams draudžiama į pasiekimų patikrinimo patalpą 

įsinešti asmeninių daiktų, išskyrus rašymo (pieštukus, tamsiai mėlyna ar juoda spalva rašančius 

rašiklius) ir dalyko pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones. Jie 

privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino 

režimą ir (ar) ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktai. Mokiniai ir buvę mokiniai 

gali dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, nors tokios pareigos karantino režimą ir (ar) 

ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato.  
 


