
PATVIRTINTA 

VDU „Atžalyno“ progimnazijos 

direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. 

įsakymu Nr. V-67 

 

ELEKTRONINIO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 8 KLASĖSE 

VYKDYMO 2021 M. TVARKA 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektroninio nacionalinio 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą 

reglamentuoja „Elektroninio Nacionalinio 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 

m. rekomendacijos“, patvirtintos Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. 

įsakymu Nr. VK-155. 

2. Elektroninio nacionalinio 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarka reglamentuoja mokinių, kurie mokosi pagrindinio ugdymo programas, pasiekimų 

patikrinimus. Šių patikrinimų visuma kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo 

priemonėmis vadinama elektroniniu nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (toliau – e-NMPP). 

3. e-NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie  

mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau 

galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos lygmenimis. 

4. e-NMPP uždaviniai: 

4.1.  suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus; 

4.2.  suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo 

subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą; 

4.3.  nustatyti kuriems mokiniams reikia pagalbos. 

 

II SKYRIUS 

BENDRI REIKALAVIMAI 

 

6. Skaitymo testavimas vykdomas 2021 m. gegužės 10–11 d. 

6. Matematikos testavimas vykdomas 2021 m. gegužės 13–14 d. 

7. e-NMPP testavimas vykdomas dviem srautais: 

7.1. pirmasis srautas testuojamas 9.00–10.00 val.; 

7.2. antrasis srautas testuojamas 10.30–11.30 val. 

8. Apie vykdomą testavimą informuojami 8 klasių mokinių tėvai, mokytojai ir mokiniai.  

9. Mokiniai ir jų tėvai informuojami, kad atliekant e-NMPP nuotoliniu būdu mokinio 

namuose turi būti interneto ryšys ir kompiuteris, kuris atitiktų šiuos techninius reikalavimus: 

9.1. kiekvienam mokiniui skirtas kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto; 

9.2. jei naudojami nešiojami kompiuteriai, jie privalo būti įjungti į elektros maitinimo 

šaltinį; 

9.3. mokinių kompiuteriai turi turėti mažiausiai 4 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 

1 GHZ taktinio dažnio; 
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9.4. kompiuteriuose turi būti įdiegta bent viena iš naršyklių. 

10. Už testavimo vykdymą direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys perduoda 

mokiniams prisijungimo kodus pagal e-NMPP vykdymo tvarkaraštį. 

11. Apie vykdomą testavimą mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami ir su testavimo tvarka supažindinami per TaMo dienyną, bei virtualių susitikimų metu 

Teams platformoje.  

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR REZULTATŲ SUVEDIMAS 

 

12. Testus sudaro užduotys, kurios yra vertinamos automatiškai. 

13. Mokinių ir mokyklos ataskaitos yra pateikiamos iki liepos 2 d. sistemoje KELTAS. 

14. e-NMPP ataskaitos yra aptariamos mokytojų tarybos posėdyje.  
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