LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO
IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1163
Vilnius
P a k e i č i u Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Mokinys ir buvęs mokinys, švietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekimų
patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavę pasiekimų patikrinime dėl pateisinamos
priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus ir iki birželio 9 dienos atsakingam už duomenų
perdavimą Nacionaliniame egzaminų centre (toliau – NEC) asmeniui įregistravus duomenų perdavimo
sistemoje KELTAS (toliau – sistema KELTAS), gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą.“
2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Jei iki einamųjų metų birželio 9 dienos sistemoje KELTAS bus registruotų
mokinių ir buvusių mokinių, kurie dėl mokyklos vadovo pateisintos priežasties negalėjo dalyvauti
pasiekimų patikrinime švietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje
nustatytomis dienomis, prašymų, pakartotinai lietuvių kalbos (gimtosios) ir gimtųjų kalbų (baltarusių,
lenkų, rusų, vokiečių) raštu, lietuvių kalbos (valstybinės) ir matematikos pasiekimų patikrinimas
vykdomas einamųjų metų birželio 19 – 27 dienomis. Pakartotinio pasiekimų patikrinimo konkrečias
datas savo įsakymu nustato ir iki birželio 9 dienos sistemoje KELTAS bei NEC tinklalapyje adresu
www.nec.lt paskelbia NEC direktorius.“
3. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Mokinys nuo pasiekimų patikrinimo gali būti atleidžiamas mokyklos vadovo
įsakymu, jeigu:
25.1. laikinai mokosi ir dalyvauja tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) mainų
programoje kitos šalies mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą;
25.2. turi teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir atvyko mokytis į Lietuvą iš kitos
šalies ne anksčiau kaip prieš vienerius metus.“
4. Pakeičiu 30.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„30.4. birželio 14 dienos į duomenų perdavimo sistemą KELTAS suveda vardinius
sąrašus mokinių ir buvusių mokinių, kurie dalyvaus pakartotiniame dalyko pasiekimų patikrinime.“
5. Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„37.1. dalyko daliai žodžiu (viešajam kalbėjimui) vykdyti skiriama atskira klasė, prie
kurios durų pakabintame mokinių sąraše nurodomas mokinio ir buvusio mokinio viešojo kalbėjimo
laikas. Mokinys ir buvęs mokinys, dalyvaujantys pasiekimų patikrinime, gali klausytis kitų
atsakinėjančiųjų viešojo kalbėjimo;“.
6. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:
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„43. Jeigu vienoje patalpoje pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje raštu
dalyvauja daugiau kaip 28 mokiniai ar buvę mokiniai, 14-ai mokinių gali būti skiriamas vienas
vykdytojas.“
7. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:
„79. 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.“
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