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 Vadovaudamasi „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau  – NMPP) 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

paraiška „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymas 2018 –2019 m. m.“: 

1. Ugdymo įstaigos vadovus įpareigoju:  

1.1. skirti testavimo vykdymo tvarkos priežiūros koordinatorių; 

1.2. skirti testavimo vykdytojus bei juos supažindinti su veiksmo tyrimo reikalavimais; 

1.3. skirti atsakingą asmenį, kuris gautus testo duomenis suves į NEC parengtą duomenų 

perdavimo sistemą;  

1.4. patikslinti mokinių sąrašus DIVEMO sistemoje nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 

10 d.; 

1.5. laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 

reikalavimų, informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kad atliekant mokymosi pasiekimų 

vertinimą, bus prašoma mokinių užpildyti klausimynus, kurių duomenys būtini apskaičiuojant 

mokyklai svarbius rodiklius; 

1.6. supažindinti tėvus su pavyzdiniais klausimyno klausimais; 

1.7. iki 2019 m. gegužės 5 d. į NEC atsiųsti mokinių užpildytus klausimynus (be mokinių 

vardų ir pavardžių); 

2. Ugdymo įstaigų vadovams nurodau: 

2.1. parengti mokyklos nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo tvarkos 

aprašą, vadovaujantis NMPP organizavimo ir vykdymo bendrojo ugdymo įstaigose 2019 m. tvarkos 

aprašu; 

2.2. vykdant NMPP, vadovautis NEC direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. (1.3)-

V1-129 patvirtintu tvarkaraščiu ir testavimą pradėti skirtą dieną 9.00 val.  

PRIDEDAMA: pavyzdys (1 lapas) 

 

 

 

Vyriausioji specialistė,                                                                                   Aldona Navickienė 

laikinai vykdanti Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo funkcijas 
 

 
 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                                                                                                  Pavyzdys 
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Mokyklos pavadinimas  

 

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2019M. 

 

Vadovaujantis „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau  – NMPP) 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6  atverti vokus iki testavimo vykdymo datos griežtai 

draudžiama – voką su konkretaus dalyko testais galima atplėšti tik to testo vykdymo dieną. 

  

Nurodyto 

dalyko/ugdymo srities 

NMPP testas 

Testo data 

Testavimo medžiagos 

(voko) atidarymas: 

tikslus laikas 

Pirmas atsakingas asmuo 

(vardas, pavardė, parašas) 

Antras atsakingas 

asmuo (vardas, 

pavardė, parašas) 

 2 KLASĖ 

RAŠYMAS, 1 dalis 

(teksto kūrimas) 

Balandžio 16 d.    

SKAITYMAS Balandžio 18 d.    

RAŠYMAS, 2 dalis1 

(kalbos sistema) 

Gegužės 3 d.    

MATEMATIKA Balandžio 30 d.    

 4 KLASĖ 

RAŠYMAS Balandžio 16 d.    

SKAITYMAS Balandžio 18 d.    

MATEMATIKA Balandžio 30 d.    

PASAULIO 

PAŽINIMAS 

Gegužės 3 d.    

 6 KLASĖ 

RAŠYMAS Balandžio 15 d.    

SKAITYMAS Balandžio 17 d.    

MATEMATIKA Balandžio 19 d.    

 
 
Direktorius                                                                                                                                           Vardas Pavardė 
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