
  Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 

1 priedas 

Individualios mokinio pažangos stebėsena (Testai) 

Testo 
pavadinimas 

Data Dalykai Klasės 
G (I) ELOS 
 

Klasės 
G (II) 
Europinės 
 

Klasės 
G (II) 
bendrosios 
 

Klasės 
G (III) 
Europinės 
 

Klasės 
G (III) 
bendrosios 
 

Klasės 
G (IV) 
Europinės 
 

Klasės 
G (IV) 
bendrosios 
 

ATSKAITOS 

TAŠKAS – 

DIAGNOSTINIS 

TESTAS 

Einamųjų 

metų 

09-10 mėn. 

Lietuvių k. 

 

Spalio mėn. I 

sav. 

(diagnostinis) 

 

Rugsėjo mėn. 

IV sav. 

(diagnostinis) 

 

Rugsėjo mėn. 

IV sav. 

(diagnostinis) 

 

Rugsėjo mėn. 

IV sav. 

(diagnostinis) 

 

 

Rugsėjo mėn. 

IV sav. 

(diagnostinis) 

 

 

Bandomasis 

egzaminas I 

 

Spalio mėn. 

1 sav. 

Bandomasis 

egzaminas I 

 

Spalio mėn. 

1 sav. 

 

 

 

BANDOMASIS 

EGZAMINAS 

 

(PUPP, VBE) 

(pagal VBE 

pasirinkimą) 

Matematika 

 

Spalio mėn. II 

sav. 

(diagnostinis) 

 

 

Einamųjų 

metų  

pavasario 

diagnostinio 

testo rezultatas 

– atskaitos 

taškas 

Einamųjų 

metų  

pavasario 

diagnostinio 

testo rezultatas 

– atskaitos 

taškas 

Einamųjų metų  

pavasario 

diagnostinio 

testo rezultatas 

arba PUPP – 

atskaitos taškas 

Einamųjų metų  

pavasario 

diagnostinio 

testo rezultatas 

arba PUPP– 

atskaitos taškas 

Bandomasis 

egzaminas I 

 

Spalio mėn. 

IV sav. 

Bandomasis 

egzaminas I 

 

Spalio mėn. 

IV sav. 

Anglų 

kalba/ Rusų 

kalba/ 

Vokiečių 

kalba  

Spalio mėn. II 

sav. 

(diagnostinis) 

 

 

Einamųjų 

metų  

pavasario 

diagnostinio 

testo rezultatas 

– atskaitos 

taškas 

Einamųjų 

metų  

pavasario 

diagnostinio 

testo rezultatas 

– atskaitos 

taškas 

Einamųjų metų  

 pavasario lygio 

nustatymo testo 

rezultatas – 

atskaitos taškas 

Einamųjų metų  

pavasario lygio 

nustatymo testo 

rezultatas – 

atskaitos taškas 

Bandomasis 

egzaminas  

 

Spalio mėn. 

III sav. 

Bandomasis 

egzaminas  

 

Spalio mėn. 

III sav. 

Sekančių 

metų 

01-02 mėn. 

 

 

Lietuvių k. 

 

 Kovo mėn. I 

sav. 

(Literatūrinių 

žinių 

patikrinimas) 

Kovo mėn. I 

sav. 

(Literatūrinių 

žinių 

patikrinimas) 

 Bandomasis 

egzaminas II 

Sausio mėn. III 

sav. 

Bandomasis 

egzaminas II 

 

Sausio mėn. III 

sav. 

Matematika Vasario mėn. I 

sav. 

Vasario mėn.  

I sav. 
Bandomasis 

egzaminas II 

 

Vasario mėn. IV 

sav. 

 

Bandomasis 

egzaminas II 

 

Vasario mėn. IV 

sav. 

Anglų k. Vasario mėn. 

IV sav. 

Vasario mėn. 

IV sav. 

 

biologija 

 

fizika 

 

 chemija 

 Spalio mėn. II 

sav. 

Vasario mėn. III 

sav. 

Gegužės mėn. I 

Spalio mėn. II 

sav. 

Vasario mėn. III 

sav. 

Gegužės mėn. I 



sav. sav. 

Istorija/ 

geografija 

Vasario mėn. 

I sav. 

Vasario mėn. 

I sav. 

Užsienio kalbų lygio 

nustatymo testas 

(ministerija) 

Sekančių 

metų 

04-05 mėn. 

Užsienio 

kalbos 

 Visi mok. 

 

Visi mok. 

 

 

Apibendrinamasis 

testas (viso kurso) 

Sekančių 

metų 

04-05 mėn. 

Liet. k. Balandžio 

mėn. IV sav. 

PUPP 

rezultatas 

PUPP 

rezultatas 

Gegužės mėn. 

II sav. (rašinys) 

Gegužės mėn. 

II sav. (rašinys) 
Bandomasis 

egzaminas III 

Balandžio mėn. 

III sav. (rašinys) 

Bandomasis 

egzaminas III 

Balandžio mėn. 

III sav. (rašinys) 

Matemat. Balandžio 

mėn. IV sav. 

PUPP 

rezultatas 

PUPP 

rezultatas 

Balandžio mėn. 

III sav. 

Balandžio mėn. 

III sav. 

 

Užsienio k.  Gegužės mėn. 

I sav. 

 Gegužės mėn. 

I sav. 

Gegužės mėn. 

I sav. 

Istorija/ 

geografija  

Balandžio 

mėn. II sav. 

Balandžio 

mėn. II sav. 

Balandžio 

mėn. II sav. 

Balandžio mėn. 

II sav. 

Balandžio mėn. 

II sav. 

 

*Testų rezultatus kiekvienas mokytojas fiksuoja  lentelėje (pridedama).  

Po kiekvieno testo rezultatus mokiniams pateikti per 2 sav., užpildytas lenteles persiųsti kuruojančiam vadovui tolimesnei analizei ne vėliau nei 3 sav. po testo .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individualios mokinio (ir klasės) pažangos stebėsena (TESTAI)  
 

...............................................(dalyko) MOKYMO(SI) KOKYBĖS ANALIZĖ 

...............     KLASĖ 

........................ m.m. 

 

Mokytojas: .................................. 

 

  Rugsėjo mėn. ................. 

mėn. 

................ mėn. 

Nr. Mokinio vardas, pavardė I testas 

Einamųjų metų stojamojo testo/ pavasario 

diagnostinio testo/ rudens diagnostinio testo 

rezultatas – atskaitos taškas (pažymys į dienyną 

nerašomas, bet fiksuojamas mokinio individualios 

pažangos lape) 

 

II testas 

(pagal grafiką – 

diagnostinis, bandomasis, 

kt.)  

 

III testas 

(pagal grafiką - 

apibendrinamasis) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

  Pažangumas:..........                  

                                                              Kokybė: 

............ 

Pažangumas: _____                    

                                                              

Kokybė: _______ 

Pažangumas: ..........                    

                                                              

Kokybė: ............. 

                                                Mokytojo išvados (3-4 sakiniai) apie klasės pažangą per mokslo metus:                          Mokytojo parašas: 


