
DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 

 

Informuojame, kad 2018 m. Vilniaus m. savivaldybės sprendimu visos Vilniaus m. bendrojo 

lavinimo mokyklos (taip pat ir mūsų mokykla) dalyvauja „Veiksmo tyrime panaudojant 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vertinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus 

testus)“. Mokyklos dalyvavimas nacionaliniame 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinime 

sudaro galimybę įsivertinti mokinių pasiekimus nacionaliniu, mokyklos, klasės ir individualiu 

lygmeniu, taip pat nustatyti mokyklos sukuriamą pridėtinę vertę, mokyklos kultūrą, klimatą, patyčių 

situaciją, mokinių savijautą mokykloje, jų mokėjimą mokytis. Mokykla, testavime dalyvavę 

mokiniai, jų tėvai gaus objektyvią individualią informaciją apie testuojamų dalykų:  

 2 klasėje – lietuvių kalbos (rašymo, skaitymo) ir matematikos pasiekimų lygį; 

 4 klasėje – matematikos, lietuvių kalbos (skaitymo ir rašymo), pasaulio pažinimo pasiekimų 

lygį; 

 6 klasėje – lietuvių kalbos (rašymo, skaitymo) ir matematikos pasiekimų lygį; 

 8 klasėje – lietuvių kalbos (rašymo, skaitymo), matematikos, socialinių mokslų (integruota 

istorija, geografija, pilietinis ugdymas), gamtos mokslų (integruota biologija, chemija, 

fizika) dalykų pasiekimų lygį (patenkinamas/pagrindinis ar aukštesnysis).  

Taip pat sužinos, kurios mokomojo dalyko sudėtinės dalys išmoktos/įsisavintos geriau, kuriose 

dalyko srityse yra trūkumų, pavyzdžiui: matematikos atveju, galima sužinoti, kas mokiniui sekėsi 

geriau – atlikti skaičiavimo, algebros, geometrijos užduotis ar spręsti problemas, taip pat, kaip 

mokiniui sekėsi pademonstruoti įgytas žinias, jas taikyti, spręsti užduotis, reikalaujančias 

aukštesniųjų mąstymo gebėjimų. Galės palyginti savo pasiekimų lygį su bendru klasės, mokyklos, 

šalies lygiu (žiūrėti ataskaitų pavyzdžius, išsamiai – http://www.nec.lt/612/). Tai labai naudinga 

informacija tiek Jums, tiek mokyklai, mokytojui planuojant tolimesnį mokymąsi, mokymą. 

Testų rezultatai yra konfidencialūs, apie individualius vaiko rezultatus žinosite tik Jūs, mokantis 

mokytojas, klasės vadovas ir mokyklos vadovai. Mokyklos bendruomenė bus supažindinama tik su 

bendrais mokyklos rezultatais (klasių pasiekimų lygiu, mokyklos pasiekimų palyginimu šalies 

mokyklų atžvilgiu, mokyklos sukuriama pridėtine verte, mokinių mokymosi mokytis lygiu, 

mokyklos klimatu ir kt.). Ypač individualus yra mokinio klausimynas (pildomas 4, 6, 8 klasėse).  

Todėl mokiniui pildant klausimyną, mokytojas  nesikiš,  nestebės,  ką žymi mokiniai. Šio 

klausimyno mokinių atsakymai nebus prieinami nei mokyklos mokytojams, nei 

administracijai. Vos tik užpildžius klausimynus, jie bus sudėti į voką, mokinių akivaizdoje 

užklijuoti ir išsiųsti į Nacionalinį egzaminų centrą. Šio klausimyno atsakymai yra būtini 

nustatant mokyklos sukuriamą pridėtinę vertę, mokyklos kultūrą, klimatą, patyčių situaciją, 

mokinių savijautą mokykloje, jų mokėjimą mokytis. Dėl mokinio klausimyno pildymo yra 

reikalingas Jūsų raštiškas sutikimas/nesutikimas, kurio formą vaikai parneš Jums pasirašyti 

bei turės grąžinti į mokyklą. 
Testavimo rezultatus (individualų vaiko profilį) gausite iš klasės vadovo per el. dienyną, 

pageidaujant – atspausdintą, ne vėliau kaip: 4, 6, 8 klasių  gegužės 18 d., 2 klasių – gegužės 30 d. 

Taip pat dar šiais mokslo metais pakviesime Jus (4, 6, 8 kl. mokinių tėvus nuo gegužės 21 d., 2 kl. – 

birželio pirmąją savaitę) išsamiam supažindinimui su mokyklos, klasės, Jūsų vaiko rezultatais, 

individualioms konsultacijoms su testuotų dalykų mokytojais, t. y.  turėsite galimybę rezultatus 

aptarti su mokytoju (mokytojais), pasikonsultuoti dėl tolimesnio mokymosi.  

Maloniai prašome užtikrinti vaiko dalyvavimą testavime ir mokinio klausimyno pildym, 

mokiniui dėl objektyvių priežasčių negalint atvykti ir dalyvauti testavime, iki testavimo 

pradžios informuoti klasės vadovą, jo nesant – mokyklos raštinę. 

 

TESTAVIMO IR  MOKINIO KLAUSIMYNO PILDYMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ 

 

NMPP testas Testavimo grafikas Testo trukmė 



2 klasė 

Rašymas, 1 dalis (teksto 

kūrimas) 

Balandžio 23 d. 

 

45 min.* (9.15–10.00 val.) 

Matematika Balandžio 25 d. 

 

45 min.* (9.15–10.00 val.) 

Skaitymas Gegužės 2 d. 

 

45 min.* (9.15–10.00 val.) 

Rašymas, 

2 dalis (kalbos sistema) 

Gegužės 4 d. 

 

45 min.* (9.15–10.00 val.) 

* Laikas gali būti pratęstas 10 minučių, iki 10.20 val. 

4 klasė 

Rašymas Balandžio 23 d. 

 

45 min. (9.15–10.00 val.) 

Matematika  Balandžio 25 d. 

 

45 min. (9.15–10.00 val.)  

Pasaulio pažinimas Balandžio 27 d. 

 

45 min. (9.15–10.00 val.) 

Skaitymas Gegužės 2 d. 

 

45 min. (9.15–10.00 val.) 

Mokinio klausimynas Gegužės 3 d. 

 

Iki 30 min. (9.25–10.10 val.) 

6 klasė 

Rašymas Balandžio 17 d. 

 

45 min. (9.15 –10.00 val.) 

Skaitymas Balandžio 19 d. 

 

45 min. (9.15 –10.00 val.) 

Matematika 

 

Balandžio 25 d. 

 

45 min. (9.15 –10.00 val.)  

Mokinio klausimynas Gegužės 3 d. 

 

Iki 30 min. (nuo 10.20 val.) 

8 klasė 

Rašymas Balandžio 16 d. 

 

60 min. (9.10– 10.10 val.) 

Matematika Balandžio 18 d. 

 

60 min. (9.10– 10.10 val.) 

Skaitymas Balandžio 20 d. 

 

60 min. (9.10– 10.10 val.) 

Socialiniai mokslai Balandžio 24 d. 

 

60 min. (9.10– 10.10 val.) 

Gamtos mokslai Balandžio 26 d. 

 

60 min. (9.10– 10.10 val.) 

Mokinio klausimynas Gegužės 3 d. 

 

Iki 30 min. (nuo 12.30 val.) 

_________________ 


