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Vadovaudamasi Joniskio rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriaus 
nuostatq, patvirtintq Joniskio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 3 d. 
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direktoriaus 2008 m. rugpjucio 28 d. [sakymu Nr. A-759, 8.11 punktu, Nacionalinio egzaminp 
centro parengta Diagnostinip ir standartizuotp testp organizavimo ir vykdymo savivaldybese 2016 
metais bendrpja tvarka ir atsizvelgdama j Joniskio rajono savivaldybes administracijos ir 
Nacionalinio egzaminp centro 2016 m. vasario 5 d. bendradarbiavimo sutartj Nr. F3-85, 

t V i r t i n u Standartizuotp testp organizavimo, vykdymo ir vertinimo Joniskio rajono 
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose 2016 metp tvarkos aprasp (pridedama). 

Sis jsakymas gali buti skundziamas Lietuvos Respublikos administracinip bylp teisenos 
[statymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir splygomis. 
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PATVIRTINTA 
Joniskio rajono savivaldybes administracijos 
Svietimo ir sporto skyriaus vedejos 
2016 m. balandzio 7 d. [sakymu Nr. 8V-22 

STANDARTIZUOTy TESTy ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO 
JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 

2016 METy TVARKOS APRASAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

Standartizuotp testp organizavimo, vykdymo ir vertinimo Joniskio rajono 
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose (toliau - savivaldybe) 2016 metp tvarkos aprasas (toliau 
- Aprasas) nustato mokinip pasiekimp [vertinimo, taikant standartizuotus testus (toliau -
testavimas), tiksip, testavimo medziagp, dalyvius, vykdymo grafikp, pasirengimp testavimui, 
testavimo administravimp ir prieziurp, mokinio klausimyno pildymp, mokinip darbp vertinimp ir 
testavimo rezultatp (ataskaitp) pateikimp mokiniams ir jp tevams (globejams), rezultatp 
panaudojimp. 

Aprasas parengtas vadovaujantis Nacionalinio egzaminp centro (toliau - NEC) ir 
Joniskio rajono savivaldybes administracijos 2016 m. vasario 5 d. bendradarbiavimo sutartimi 
Nr.F3-85 bei NEC Diagnostinip ir standartizuotp testp organizavimo ir vykdymo savivaldybese 
2016 m. bendrpja testavimo vykdymo tvarka (toliau - Bendroji tvarka). 

3.Standartizuotp testp vykdymo tikslai: 
3.1. teikti mokykloms ir mokytojams objektyvip grjztamojo rysio informacijp apie 

mokinip mokymosi rezultatus, jp pokycius; 
3.2. gauti objektyvius mokymosi pasiekimp duomenis, analizes isvadas naudoti 

pasiekimp ir ugdymo kokybes gerinimui, kvalifikacijos tobulinimui. 

II SKYRIUS 
TESTAVIMO MEDZIAGA 

Savivaldybes mokyklp mokinip pasiekimams [vertinti bus panaudoti diagnostiniai 
testai 2 klases mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasip mokiniams. Tyrimui taip pat bus 
panaudoti mokinio (4, 6, 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinip mokinip pasiekimp 
tyrimp klausimynp pagrindu. 

Mokinip mokymosi pasiekimp vertinimo [rankiai Festo/klausimyno pildymo trukme 
2 klase 
Diagnostinis skaitymo testas apie 45 min. 
Diagnostinis rasymo testas, 1 dalis apie 45 min. 
Diagnostinis rasymo testas, 2 dalis (teksto kurimas) apie 45 min. 
Diagnostinis matematikos testas apie 45 min. 
4 klase 
Standartizuotas skaitymo testas 45 min. 
Standartizuotas rasymo testas 45 min. 
Standartizuotas matematikos testas 45 min. 
Standartizuotas pasaulio pazinimo testas 45 min. 
4 klases mokinio klausimynas apie 30 min. 
6 klase 
Standartizuotas skaitymo testas 45 min. 
Standartizuotas rasymo testas 45 min. 
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Standartizuotas matematikos testas 45 min. 
6 klases mokinio klausimynas apie 30 min. 
8 klase 
Standartizuotas skaitymo testas 60 min. 
Standartizuotas rasymo testas 60 min. 
Standartizuotas matematikos testas 60 min. 
Standartizuotas gamtos moksli) testas 60 min. 
Standartizuotas socialinip moksip testas 60 min. 
8 klases mokinio klausimynas apie 30 min. 

5. Testavimo medziaga negali buti viesinama iki NEC nustatytos testo paviesinimo 
datos visoms Lietuvos mokykloms K.ELTO sistemoje. 

6. Testavimo medziaga yra NEC intelektualine nuosavybe. Ji negali buti kopijuojama 
ar kitaip panaudojama be NEC vadovp sutikimo. 

ill SKYRIUS 
TESTAVIMO DALYVIAI, VYKDYMO GRAFIKAS 

7. Testavimas vykdomas Joniskio rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklp 
(toliau - mokykla) antrose, ketvirtose, sestose ir astuntose klasese. 

8. Testavimo vykdymo data ir laikas: 

8. 1. antrose klasese: 
Data Laikas 

Diagnostinis rasymo testas, 1 dalis Balandzio 26 d. 8.55-9.40 val. 
Diagnostinis skaitymo testas Balandzio 28 d. 8.55-9.40 val. 
Diagnostinis rasymo testas, 2 dalis Geguzes 2 d. 8.55-9.40 val. 
Diagnostinis matematikos testas Geguzes 4 d. 8.55-9.40 val. 

8.2. ketvirtose klasese: 
Data Laikas 

Standartizuotas rasymo testas Balandzio 26 d. 8.55-9.40 val. 
Standartizuotas skaitymo testas Balandzio 28 d. 8.55-9.40 val. 
Standartizuotas pasaulio pazinimo testas Geguzes 2 d. 8.55-9.40 val. 
Standartizuotas matematikos testas Geguzes 4 d. 8.55-9.40 val. 
Klausimynas Iki geguzes 4 d. Pildymas vyksta 3 pamokos 

metu. Trukme 30 min. 

8.3. sestose klasese: 
Data Laikas 

Standartizuotas rasymo testas Balandzio 27 d. 8.55-9.40 val. 
Standartizuotas skaitymo testas Balandzio 29 d. 8.55-9.40 val. 
Standartizuotas matematikos testas Geguzes 5 d. 8.55-9.40 val. 
Klausimynas Iki geguzes 5 d. Pildymas vyksta 3 pamokos 

metu. Trukme 30 min. 

8.4. astuntose klasese: 
Data Laikas 

Standartizuotas rasymo testas Balandzio 19 d. 8.55-9.55 val. 
Standartizuotas skaitymo testas Balandzio 21 d. 8.55-9.55 val. 
Standartizuotas matematikos testas Balandzio 25 d. 8.55-9.55 val. 
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Standartizuotas socialinip mokslp testas Geguzes 3 d. 8.55-9.55 val. 
Standartizuotas gamtos mokslp testas Geguzes 6 d. 8.55-9.55 val. 
Klausimynas Iki geguzes 6 d. Pildymas vyksta 3 pamokos 

metu. Trukme 30 min. 

IV SKYRIUS 
TESTAVIMO ADMINISTRAVIMAS SAVIVALDYBEJE 

Testavimp Joniskio rajone administruoja Joniskio rajono savivaldybes administracijos 
Svietimo ir sporto skyrius (toliau - Skyrius). 

Skyriaus funkcijos: 
10.1. skelbia informacijp apie testavimp savivaldybes intemetineje svetaineje; 
10.2. skyriaus Vedejas [sakymu paskiria testavimo administratorip savivaldybeje; 
10.3. deleguoja stebetojus [ testavimo vykdymp mokyklose; 
10.4. priima testavimo medziagp is NEC, uztikrinajos saugump ir konfidencialump iki 

perdavimo mokykloms dienos; 
10.5. isduoda testavimo medziagp mokyklos administratoriai arba mokyklos vadovui; 
10.6. priima is mokyklp uzpildytus mokinio klausimynus ir iki 2016 m. geguzes 10 d. 

pateikia juos NEC; 
10.7. informuoja tikslines grupes apie testavimo rezultatus, organizuoja vertinimo 

rezultatp pristatymus ir aptarimus savivaldybeje; 
10.8. iki 2016 m. lapkricio 30 d. savivaldybes intemetineje svetaineje paskelbia 

savivaldybes pagrindinius apibendrintus testavimo rezultatus; 
10.9. uzpildo ir iki 2016 m. lapkricio 30 d. pateikia NEC nustatytos formos ataskaitp. 

V SKYRIUS 
TESTAVIMO ADMINISTRAVIMAS MOKYKLOJE 

11. Mokykla: 
11.1. informuoja mokinius ir jp tevus (globejus, rupintojus) apie busimp testavimp ir 

mokinio klausimyno pildymp. Informacijp apie testavimo vykdymp paskelbia mokyklos 
intemetineje svetaineje, elektroniniame dienyne; 

11.2. patikslina mokinip, dalyvausiancip testavime, sprasus, [veda papildomp 
reikalingp informacijp NEC duomenp [vesties modulyje DIVEMO iki 2016 m. balandzio 13 d. 
vadovaudamasi Bendrosios tvarkos 2.4 punkto nurodymais. 

12. Mokyklos vadovas: 
12.1. organizuoja mokinip tevp (globejp, rupintojp) informavimp ir sutikimp 

surinkimp, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenp teisines apsaugos [statymo 5 straipsnio 
1 dalies reikalavimp, del mokinip klausimynp pildymo ir duomenp panaudojimo ugdymo aplinkos 
ir ugdymo kokybes mokykloje vertinimui; 

12.2. [sakymu skiria testavimo mokykloje administratorip (toliau - mokyklos 
administratorius), atsakingp uz pasirengimp testavimui, testavimo vykdymp, vertinimp ir [vertinimp 
suvedimp DIVEMO sistemoje; 

12.3. [sakymu skiria testavimo vykdymo klasese administratorius (toliau - klases 
administratorius). Kiekvienai patalpai turi buti skiriami ne maziau kaip du klases administratoriai. 
Klases administratoriumi negali buti testuojamo dalyko specialistas ar klases mokytojas (tai 
netaikoma testavimui antrose klasese); 

12.4. skiria patalpas testavimo vykdymui; 
12 .5. uztikrina specialiipp poreikip mokiniams jp poreikius atitinkancip splygp 

sudarymp testavime; 
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12 .6. uztikrina gautos testavimo medziagos ir mokinip darbp saugump ir 

konfidencialump; 
12.7. pagal poreikj deieguoja mokytojp (us) [ bendras mokinip darbp vertinimo 

komisijas; 
12.8. uztikrina savalaikj mokinio mokymosi pasiekimp ataskaitp (profilip) pateikimp 

mokiniams, jp tevams (globejams, rupintojams); 
12.9. organizuoja testavimo rezultatp duomenp panaudojimp mokyklos veiklos, 

ugdymo kokybes tobulinimui ir mokinip pasiekimp gerinimui. 
13. Mokyklos administratorius: 
13.1. ne veliau kaip pries vienp dienp iki testavimo vykdymo parengia patalpas 

testavimui, organ izuodamas mokinip susodinimp taip, kad butp minimizuota nusirasymo galimybe; 
13.2. ne veliau kaip pries vienp dienp iki testavimo vykdymo, supazindina klases 

administratorius su testavimo vykdymo reikalavimais; 
13.3. ne veliau kaip pries tris darbo dienas iki testo pradzios informuoja mokinius, kad 

testavimo metu reikia tureti rasymo priemon^, piestukp, trintukp, liniuot^. Atliekant matematikos 
testp, skaiciuokliais naudotis negalima (isskyrus specialipjp ugdymosi poreikip turincius mokinius, 
kuriems diagnozuota diskalkulija - skaiciavimo jgudzip sutrikimas). 

VI SKYRIUS 
TESTAVIMO VYKDYMAS 

14. Jei mokykloje testuojamos kelios klases, testavimas turi buti vykdomas tuo paciu 
metu. 

15. Testavimo dienp klases administratorius is mokyklos administratoriaus pasiima 
parengtp mokinip susodinimo schemp (mokinip sprasp su mokinip kodais). 

16. Pagal parengtp mokinip susodinimo schemp, mokiniai susodinami testavimui 
skirtoje patalpoje po vienp suole ne veliau kaip 10 min. iki testo pradzios. 

17. Mokyklos administratorius testavimo patalpoje klases administratoriui 10 min. iki 
testo pradzios perduoda testavimo medziagp ir mokinip sprasp su mokinip kodais. Mokykloje 
testuojant daugiau nei vienp klas?, vokas(ai) su testavimo medziaga atveriami (prakerpami) 
dalyvaujant ir kiekvienos klases mokinip atstovui (pirmajam sprase mokiniui). 

18. Mokinip, turincip specialipjp ugdymosi poreikip, testavimas vykdomas pagal 
Bendrosios tvarkos 3.3 punkto nuostatas. 

19. Klases administratorius: 
19.1. gautp testavimo medziagp, mokinip sprasp su kodais atsinesa j testavimui skirtas 

patalpas, kur mokiniai jau susodinti laukia testavimo pradzios. Mokykloje testuojant tik vienos 
klases mokinius vokas su testavimo medziaga atveriamas (prakerpamas) testavimo patalpoje; 

19.2. naudodamasis mokinip sprasu ant kiekvieno testo (laukelyje „Vardas, Pavarde") 
melynai arba juodai rasanciu rasikliu uzraso mokinio kodp. Ant nepanaudoto testo uzrasoma 
„NEPANAUDOTA"; 

19.3. naudodamasis mokinip sprasu su kodais (susodinimo schema) mokiniams 
isdalina uzkoduotus testus. Perspeja mokinius, kad vardas, pavarde, mokykla, klase nerasoma; 

19.4. perskaito testo „Bendruosius nurodymus"; 
19.5. skelbia testo pradzip. { mokinip uzduodamus testo turinio klausimus 

neatsakineja; 
19.6. testavimo metu uztikrina tvarkp patalpoje nuo pradzios iki pabaigos; 
19.7. uztikrina, kad testavimo uzduotys nebutp isnestos is testavimo patalpos; 
19.8. likus iki testo pabaigos 5 minutems, pranesa apie tai mokiniams; 
19.9. mokinj, atlikusj testp anksciau nei numatyta testo trukme, is patalpos isleisti 

nerekomenduojama. Paprasoma mokinio perziQreti savo atliktp darbp, pasitikrinti ir tyliai palaukti, 
kol visi mokiniai baigs darbp; 

19.10. pasibaigus testo atlikimui skirtam laikui, stabdo testo pildymp ir praso mokinip 
baigti darbp, padeti testp ant suolo krasto ir pasilikti savo vietose. Surenka mokinip darbus ir skelbia 
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pertraukp. Jei testo pildymo dienp bus pildomas mokinio klausimynas, pranesa pertraukos trukm^ ir 
laikp, kada jie turi ateiti j pataipp mokinio klausimyno pildymui; 

19.11. surenka uzpildytus testus irjuos kartu su nepanaudotais testais perduoda 
mokyklos administratoriui. Mokyklos administratorius uzklijuoja vokp su mokinip darbais ir 
nepanaudotais testais. 

20. Mokyklos administratorius atsako uz gautos medziagos konfidencialump iki 
perdavimo Vertinimo komisijos pirmininkui. 

VII SKYRIUS 
KLAUSIMYNO PILDYMAS 

21. Pasirengimas mokinio klausimyno pildymui vykdomas kaip ir vykdant testavimp, 
sio Apraso VI skyriaus 14, 15, 16, 17 punktuose nustatyta tvarka. 

22. Klausimynams uzkoduoti bus naudojami lipdukai su bruksniniais kodais. Lipdukp 
reikia uzklijuoti horizontaliai, tam skirtoje vietoje - laukelyje „Mokinio kodas". 

23. Klases administratorius: 
23.1. naudodamasis mokinip sprasu su kodais (susodinimo schema) mokiniams 

isdalina uzkoduotus testus. Perspeja mokinius, kad vardas, pavarde, mokykla, klase nerasoma; 
23.2. mokiniams paaiskina, kad neskubetp pildyti klausimyno, pirma atidziai 

perskaitytp klausimp, stengtpsi kuo maziau pribraukyti, nelamdytp lapo. Kiekvienam klausimui 
salia pasirinkto atsakymo esantis langelis pazymimas kryziuku, o ne kitais simboliais. Reikia 
stengtis tilpti j skirto langelio remus. Kiti to klausimo atsakymp langeliai nezymimi jokiais kitais 
simboliais. Klausimynas pildomas tik melyna ar juoda spalva rasanciu rasikliu, negalima pildyti 
piestuku; 

23.3. mokiniams paaiskina, kad jp atsakymp negales matyti nei mokyklos mokytojai, 
nei administracija, nes uzpildzius klausimynus, jie bus sudeti [ vokp ir issipsti [ Nacionalinj 
egzaminp centrp. Veliau mokyklai bus pateikti tik apibendrinti klausimynp rezultatai, Mokiniams 
pildant klausimynp, klases administratorius turetp nesikisti, nestebeti, kp zymi mokiniai, 
nekomentuoti, papildomai nieko neaiskinti, mokiniai turi jaustis saugus ir atsakinedami pateikti 
savo nuo mo n^; 

23.4. pries paskeibdamas klausimyno pildymo pradzip, nurodo, kad jam uzpildyti bus 
skiriama apie 20 min. (pagal poreikj iki 30 min.); 

23.5. klausimyno pildymo metu uztikrina tvarkp patalpoje nuo pradzios iki pabaigos; 
23.6. uztikrina, kad klausimynai nebutp isnesti is testavimo patalpos; 
23.7. pasibaigus klausimyno pildymo atlikimui skirtam laikui, stabdo klausimyno 

pildymp ir praso mokinip baigti darbp, padeti klausimynp ant suolo krasto ir pasilikti savo vietose; 
23.8. surenka uzpildytus klausimynus irjuos kartu su nepanaudotais klausimynais 

perduoda mokyklos administratoriui. Mokyklos administratorius uzklijuoja vokp su mokinip 
klausimynais. 

24. Mokinj, uzpildziusj klausimynp anksciau nei numatyta pildymo trukme, is patalpos 
isleisti nerekomenduojama. Paprasoma mokinio perziureti savo atliktp darbp, pasitikrinti ir tyliai 
palaukti, kol visi mokiniai baigs darbp. 

25. Mokyklos administratorius arba mokyklos vadovas vokus su mokinip klausimynais 
pristato j Skyriaus 409 kabinetp mokinip klausimyno pildymo dienp. 

26. Uz gautos medziagos konfidencialump iki perdavimo Skyriui atsako Mokykla. 

VIII SKYRIUS 
MOKINiy DARBy VERTINIMAS IR fVERTINIMy SUVEDIMAS 

27. Vertinimo komisijp sudaro vertinimo komisijos pirmininkas ir ne maziau kaip du 
vertintojai - dalyko mokytojai. 
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28. Vertinimo komisijas sudaro mokyklos vadovas. Trukstant dalyko specialistp, 

suderintu su Svietimo ir sporto skyriaus vedeju kelip mokyklp vadovp susitarimu sudaromos 
bendros vertinimo komisijos, nurodoma komisijos darbo vieta, mokinip atliktp testp pristatymo ir 
grpzinimo mokykloms tvarka. 

29. Mokyklose (vertinimo centruose) pries mokinip darbp vertinimp mokyklos 
administratorius vertintojp grupei organizuoja vertinimo instrukcijp aptarimp. 

30. Vertinant vadovaujamasi vertinimo instrukcija, joje nurodytais vertinimo 
kriterijais. Esant vertinimo instrukcijos neaiskumams, reikia kreiptis [ NEC darbuotojus, del vieno 
ar kito atsakymo interpretavimo. 

31. Vertintojas, testp spsiuvinyje prie kiekvienos uzduoties desineje lapo puseje 
(parasteje) atspausdintame langelyje, skirtame vertintojui, jraso, kiek tos uzduoties taskp mokinys 
surinko. Virs langelio esantys rutuliukai parodo, kiek maksimaliai taskp galima surinkti pilnai 
atlikus sip uzduotj. Vienas rutuliukas reiskia, kad mokinys gali surinkti 1 arba 0 taskp, du rutuliukai 
reiskia, kad mokinys gali surinkti 2, 1 arba 0 taskp, ir t.t. Langeliuose vertintojas gali jrasyti tik 
sveikpjj skatcip, t.y. mokiniai gali surinkti 0, 1, 2, 3 ir t.t. taskus, galimybes surinkti pusg tasko ar 
kitp dalj tasko nera. 

32. Kiekvienp testp vertina ne maziau kaip du vertinimo komisijos nariai. Vertinimo 
komisijos pirmininkas perziuri vertinimus dalyvaujant bent vienam vertinimo komisijos nariui, 
jeigu jvertinimai skirtingi, vadovaudamasis vertinimo instrukcija, priima galutinj sprendimp. 
Vertinimo komisijos pirmininkas uzpildo NEC parengtus vertinimo lapus ir pasiraso. Atsakymai, 
tuo paciu (identisku) kodu koduoti testuose ir vertinimo lapuose turi sutapti. 

33. Vertinimo komisijp darbas protokoluojamas. 
34. Vertinimo komisijos pirmininkas ir mokyklos administratorius atsako uz 

vertinamp ir [vertintp darbp saugump. 
35. Mokinip testp jvertinimai suvedami ir patvirtinami DIVEMO sistemoje, 

prisijungus prie konkrecios mokyklos paskyros, vadovaujantis Bendrosios tvarkos 6 skyriaus 
nurodymais. 

36. Uz [vertinimp suvedimp ir patvirtinimp yra atsakingi mokyklos administratorius ir 
vertinimo komisijos pirmininkas. 

37. fvertinimai suvedimi j DIVEMO sistemp ir patvirtinami: 
37.1. antros klases - ne veliau kaip iki geguzes 31 d. 
37.2. ketvirtos klases - ne veliau kaip iki geguzes 3 Id. 
37.3. sestos klases - ne veliau kaip iki birzelio 3 d. . 
37.4. astuntos klases - ne veliau kaip iki birzelio 3 d. 
38. Mokinip darbai lieka mokykloje. 
39. Skyrius gali laikinai (iki 3 menesip) paimti is mokyklos mokinip darbus. Darbai 

perduodami Skyriaus [galiotam atstovui pagal pateiktp rastiskp reikalavimp ir pasirasytp darbp 
perdavimo ir priemimo aktp. 

IX SKYRIUS 
TESTAVIMO REZULTATy PATEIKIMAS MOKINIAMS IR j y TEVAMS 

(GLOBEJAMS, RUPINTOJAMS) 

40. Mokymosi pasiekimp ataskaitas (Mokyklos ir Mokinio profilius) generuoja NEC. 
Ataskaitos skelbiamos mokyklos K E L T O sistemos paskyroje. 

41. Mokinio ataskaita (profilis) skirta tik mokyklos administracijai, mokinj 
mokanciam mokytojui, mokiniui ir jo tevams (globejams, rupintojams). Mokykla atsakinga uz 
mokinio duomenp konfidencialump. 

42. Mokykla mokinio mokymosi pasiekimp ataskaitp (profilj) pateikia mokiniui ir jo 
tevams (globejams, rupintojams) ir supazindina su ja iki vasaros atostogp pradzios. 
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X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

43.Standartizuotp testp administravimo ir vertinimo mokyklose prieziurp vykdo 
Skyrius 

44. Nustacius Aprase fiksuotp testavimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo 
reikalavimp pazeidimus, informuojamas Skyriaus vedejas. 


