
NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMAS 

Balandžio 15–gegužės 9 dienomis 2, 4, 6 ir 8 klasių moksleiviai dalyvaus Nacionaliniame 
mokinių pasiekimų patikrinime. Šio patikrinimo tikslas – įvertinti mokinių pasiekimus pagal 
visiems vienodus kriterijus ir gavus duomenis numatyti, kaip tobulinti ugdymą, kad kiekvienas 
mokinys pasiektų geriausių rezultatų. Mokiniai atliks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus 
testus, kurie bus vertinami pagal pateiktas vertinimo instrukcijas.  
Kiekvienam patikrinime dalyvavusiam mokiniui Nacionalinis egzaminų centras parengs detalią 
ataskaitą apie pasiekimus – ją matys tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi 
mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams bus įteikta iki mokslo metų pabaigos. 
Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia 
pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu. 
4, 6 ir 8 klasių mokiniai atsakys ir į mokinio klausimyną. Remiantis gautais duomenimis 
mokyklai (savivaldybei) yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių 
situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos 
sukuriama pridėtinė vertė ir pan.  
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2 KLASĖ 

RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min* Balandžio 16 d. 

SKAITYMAS apie 45 min* Balandžio 18 d 

RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min* Gegužės 3 d. 

MATEMATIKA apie 45 min* Balandžio 30 d. 

4 KLASĖ 

RAŠYMAS 45 min Balandžio 16 d. 

SKAITYMAS 45 min Balandžio 18 d 

MATEMATIKA 45 min Balandžio 30 d. 

PASAULIO PAŽINIMAS 45 min Gegužės 3 d. 

6 KLASĖ 

RAŠYMAS 45 min Balandžio 15 d. 

SKAITYMAS 45 min Balandžio 17 d. 

MATEMATIKA 45 min Balandžio 19 d. 

8 KLASĖ 

Nuo 2018–2019 m. m. pradedamas nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymo 
perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiais mokslo metais bus vykdomi bandomieji 8 klasės matematinio 
ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimai elektroninėje erdvėje. Jie vyks gegužės 7 arba 9 
dienomis.  

 

  
* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min. 
Daugiau informacijos apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą rasite  http://www.nec.lt/342/ 


