
 NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 
 
 Šilutės rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu egzaminų 
centru (toliau – NEC) dėl dalyvavimo veiksmo tyrime, kurio tikslas – savivaldybės ir mokyklos 
lygmeniu įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų 
patikrinimo (toliau – NMPP) įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus) ir testavimo metu 
surinktus duomenis panaudoti ugdymo kokybei gerinti. 
 Savivaldybės mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti bus naudojami NMPP vertinimo 
įrankiai (testai) 2, 4, 6, 8 klasių mokiniams: 2 klasės mokiniams – skaitymo, rašymo ir matematikos 
diagnostiniai testai; 4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testai; 6 klasės – 
skaitymo, rašymo ir matematikos; 8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir 
socialinių mokslų. Ugdymo aplinkos ir kokybės rodiklių įvertinimui bus naudojami mokinio (4, 6, 8 
klasei) klausimynai.  
 Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja 
„Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, 
patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6. 
  
2017 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ 
 

Nurodyto dalyko/ugdymo 
srities NMPP testas, 
klausimynas 

Testo/klausimyno 
pildymo trukmė 

Testų grafikas 

RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 25 d. 
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 27 d. 
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d. 
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d. 
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 25 d. 
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 27 d. 
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min.  Gegužės 2 d. 
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. 
KLAUSIMYNAS iki 30 min. 
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d. 
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d. 
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. 
KLAUSIMYNAS iki 30 min. 
RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d. 
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d. 
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 24 d. 
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 3 d. 
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 5 d. 
KLAUSIMYNAS iki 30 min. 

 
2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai testavimo metu turi turėti rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę. 
Atliekant matematikos testą skaičiuokliais naudotis negalima. 


