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Dešimtos (gimnazijos II kl.) pabaigoje organizuojami privalomieji lietuvių kalbos 

(gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, 

rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. 

 

Mokiniai pasiekimų patikrinime dalyvauja savo mokykloje. Atvykdami į pasiekimų 

 patikrinimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

 

Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir 

 pasitikrinus lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus. 

 

Mokiniai su pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu supažindinami iki vasario 1 d. 

 

Jeigu mokiniai tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvauja pasiekimų 

patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui leidus, gali dalyvauti per pakartotinį 

pasiekimų patikrinimą. Pakartotinio pasiekimų patikrinimo konkrečias datas savo įsakymu nustato 

ir iki birželio 20 dienos sistemoje KELTAS bei Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje 

paskelbia centro direktorius. 

 

Jeigu mokinys pasiekimų patikrinime nedalyvauja be pateisintos priežasties, jis gali 

dalyvauti tik kitais metais. 

 

Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti pritaikoma pasiekimų 

 patikrinimo užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcija. 

 

Mokiniai gali būti atleidžiami nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime, jeigu juos 

 rekomenduoja atleisti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų konsultacinė komisija. 

 

Mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime mokyklos vadovo įsakymu gali būti 

atleidžiamas ir kitais atvejais: jeigu dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo (judumo) mainų 

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

šalies ne anksčiau kaip prieš vienerius metus. 

Išsamiau apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą skelbiama Nacionalinio egzaminų centro 

interneto puslapyje www.nec.lt. 

 

REIKALAVIMAI MOKINIAMS 

 

 atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

(asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą; iki 16 

metų negalintieji turėti šių dokumentų pateikia mokinio pažymėjimą, leidžiantį nustatyti asmens 

tapatybę;  

 prie įėjimo į dalyko pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu patalpą 

esančiame sąraše sužino savo grupę;  

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

patikrinimo dalies raštu vykdymo pradžios;  

http://www.smm.lt/uploads/documents/mokiniams_studentams/2017%20m_%20tvarkara%C5%A1tis.pdf
http://www.nec.lt/


 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; 

 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;  

 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;  

 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 internetinės prieigos ir kalbos redaktoriaus);  

 iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei kuo trumpesniam laikui vykdytojo lydimi;  

 .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 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 ar pasiekimų patikrinimo dalies 

raštu pabaigą ir laukia, kol vykdytojai surenka darbus;  

 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.  

 

REZULTATŲ SKELBIMAS 

 

Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami per 10 darbo dienų atlikus 

patikrinimą, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimo rezultatai 

skelbiami per 12 darbo dienas nuo patikrinimo dalies raštu vykdymo dienos; lietuvių kalbos ir 

literatūros  - per 13 darbo dienų nuo patikrinimo raštu II dalies vykdymo dienos. 

Pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami vadovaujantis asmens duomenų teisinę 

apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. 

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 

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.  

 

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 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. Vykdytojas, pašalinęs mokinį ar buvusį mokinį iš pasiekimų 

patikrinimo už jo vykdymo tvarkos pažeidimus, apie tai pažymi vykdymo protokole, mokinio ir 

buvusio mokinio darbo viršelyje ir surašo laisvos formos aktą; pašalinto mokinio ar buvusio 

mokinio darbo paskutiniame lape vyresnysis vykdytojas įrašo „Darbo nevertinti. Pagrindas: „Aktas“ 

ir pasirašo.  

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 

 

Pasiekimų patikrinimo programos, vykdymo instrukcijos, vertinimo kriterijai, kiti 

pasiekimų patikrinimui vykdyti reikalingi dokumentai pateikiami Nacionalinės švietimo agentūros 

tinklalapyje ir/ar sistemoje KELTAS. 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-965 

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 

TVARKARAŠTIS 

 
 

Patikrinimas 
 

Laikotarpis, data 
 

Pradžia 

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)  
 

Ugdymo procese * 
 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) 

(žodžiu) 

 

2020 m. vasario 12 d. – 

balandžio 24 d. 
* 

 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis 
 

2020 m. gegužės 21 d. 9 val. 

 

4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)  II dalis 
 

2020 m. gegužės 22 d. 9 val. 

 

5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) 

(raštu)  

 

2020 m. birželio 1 d. 9 val. 

 

6. Matematika 
 

2020 m. birželio 8 d.  9 val. 

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku. 
__________________________________ 

 

 

 


