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SPRAWDZIANY WIEDZY
MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI

 Nuo 2024-2025 mokslo metų atsisakoma patikrinimų 6 klasėje. 
Mokinių pasiekimų patikrinimai 4, 8 ir 10 (II gimnazijos) klasėse 
tampa privalomi

 Dešimtokai, laikydami gimtosios kalbos, lietuvių kalbos, 
matematikos ir anglų kalbos patikrinimus, turėtų gauti bent 4 
balus iš 10.

 Nepasiekusieji šio balo galės perlaikyti patikrinimą tais pačiais 
mokslo metais – dabar tokios galimybės nėra.



UCZEŃ 4, 8 KLASY NIE OTRZYMAŁ OCENY DOSTATECZNEJ, CO GO CZEKA?

KAS LAUKIA MOKINIŲ, PER 4 IR 8 KLASĖS NACIONALINIUS PASIEKIMŲ PATIKRINIMUS 

NEGAVUSIŲ PATENKINAMO VERTINIMO? 

 Mokiniai, 4 klasėje nepasiekę patenkinamo pasiekimų lygmens, 5 klasėje 
sulauks daugiau pagalbos. 

 Aštuntokai, kurie nepasieks patenkinamo pažymio, t.y. nesurinks 4 balų, 
sulauks papildomos pagalbos 9 klasėje. Jiems bus sudarytas individualus 
ugdymosi planas.

 Pagalba bus teikiama nedidelėse, iki 5 mokinių grupėse. Už konsultacijas 
mokytojams bus mokama papildomai. 



UCZEŃ 4, 8 KLASY NIE OTRZYMAŁ OCENY DOSTATECZNEJ, CO GO CZEKA?

KAS LAUKIA MOKINIŲ, PER 4 IR 8 KLASĖS NACIONALINIUS PASIEKIMŲ 

PATIKRINIMUS NEGAVUSIŲ PATENKINAMO VERTINIMO? 

 Pirmieji pokyčių naudą pajus ir daugiau pagalbos sulauks 
dabartiniai aštuntokai. 

 Šiais mokslo metais  nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 
metu surinkę 4 ir mažiau balų šie mokiniai nuo 2023 metų 
rugsėjo, jau būdami devintokai, sulauks papildomų konsultacijų.

 Būdami dešimtokai, 2025 metų pavasarį, jie laikys pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimus (PUPP). Tam, kad baigtų 
pagrindinį ugdymą (10 klasių), jiems reikės gauti bent 4 balus. 



OCENA SPRAWDZIANU WIEDZY ZA KURS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KUO SVARBUS TAMPA PUPP NUO 2024-2025 MOKSLO METŲ? 

 Pagrindinis išsilavinimas bus  įgyjamas ne tik baigus pagrindinio ugdymo 
programą, bet ir išlaikius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus 
(PUPP) slenkstiniu lygiu, t. y. bent 4 balais. Ši nuostata būtų pradėta taikyti 
2025 m. baigiantiems dešimtą / II gimnazijos klasę.  

 Nepasiekus šio žemiausio lygmens, mokiniai turės galimybę susistiprinti 
žinias ir perlaikyti PUPP dar tais pačiais mokslo metais. 

 Mokiniams taip pat galės būti siūloma kartoti 10-ąją / II gimnazijos klasės 
kursą gimnazijoje arba atskirai mokytis konkretaus dalyko ir taip pasirengti 
pasiekimų patikrinimui kitais metais.



UCZNIOWIE PO 8, 10 KLASACH BĘDĄ MOGLI WYBIERAĆ NAUKĘ W SZKOLE LUB 

ZAWODÓWCE

MOKINIAI PO  8 IR 10 KLASIŲ GALĖS RINKTIS, KUR JIE NORI MOKYTIS –

GIMNAZIJOJE AR PROFESINĖJE MOKYKLOJE?

 po 8 ir 10 klasių mokiniai galės rinktis, kur jie nori mokytis –
gimnazijoje ar profesinėje mokykloje. Kiekvienas vaikas yra 
unikalus ir kiekvieno gebėjimai bei polinkiai yra skirtingi.

 Svarbiausia yra suteikti pagalbą mokiniams, kurie turi spragų, 
padėti geriau pasirengti mokytis aukštesnėse klasėse, ar tai būtų 
profesinė mokykla, ar gimnazija.

 Visi mokiniai turi turėti bazines žinias ir kompetencijas pagrindinėse 
srityse.



KODĖL NUMATYTI PATIKRINIMAI YRA PO TAM TIKRŲ ETAPŲ  
- PRADINIO, PAGRINDINIO - BAIGIMO?

 Siekiama, kad pereidami į aukštesnį lygmenį mokiniai neturėtų didžiulių 
spragų.

 Po 4 ir 8 klasės vaikai dažnai keičia mokyklą,  ypač miestuose.

 Detalių rezultatų apie pasiekimus keliavimas paskui  vaiką (į 5 ir 9 klases) 
užtikrins, kad mokytojai žinos, kokių poreikių vaikai turės  naujai suformuotose 
klasėse, ir galės daryti viską (konsultacijos, papildomos pamokos), kad mokinių 
startas naujoje pakopoje būtų sėkmingas.



VIDURINIO UGDYMO POKYČIAI

 III gimnazijos klasėje, nuo 2023-2024 m. m. kaip ir dabar išliktų 8 privalomi 

mokytis dalykai. 

 Atsisakoma bendrojo ir išplėstinio kurso visų dalykų, išskyrus lietuvių kalbos ir 

literatūros bei matematikos mokomųjų dalykų. 

 Baigiamųjų klasių mokiniams bus būtina lietuvių kalba ir literatūra, 

matematika, fizinis ugdymas, tautinių mažumų mokyklų mokiniams - gimtoji 

kalba ir literatūra, išsirinkti dalykus iš dorinio ugdymo, gamtamokslinio, 

visuomeninio ugdymo.

 Siūloma, kad socialinė pilietinė veikla taptų privaloma. 



ZAKTUALIZOWANE OGÓLNE PROGRAMY
KSZTAŁCENIA

ATNAUJINTOS BENDROSIOS PROGRAMOS

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-
programos/atnaujintos-bendrosios-programos

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos


KOMPETENCIJOS

Pažinimo
kompetencija

Komunikavimo
kompetencija

Kūrybiškumo
kompetencija

Kultūrinė 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Skaitmeninė 
kompetencija 

Socialinė, 
emocinė ir sveikos

gyvensenos
kompetencija



PAŽINIMO KOMPETENCIJA (K1)
(KOMPETENCJA POZNAWCZA)

- tai motyvacija ir gebėjimas pažinti save ir pasaulį, įgyjami suvokiant (perimant) 
žmonijos kultūrinę patirtį. Ši kompetencija apima dalyko žinias ir gebėjimus, kritinio
mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis gebėjimus. Mokyklinis pažinimas
reikalauja valios, pastangų ir atkaklumo. 

Sandai:

 dalyko žinios ir gebėjimai, 

 kritinis mąstymas, 

 problemų sprendimas, 

mokėjimas mokytis



KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA (K2)
(KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE)

– tai gebėjimas kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, požiūrius ar asmenines
nuostatas), etiškai naudotis verbalinėmis ir neverbalinėmis komunikavimo
priemonėmis ir technologijomis

Sandai:

 pranešimo kūrimas,

 pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika,

 pranešimo analizė ir interpretavimas



SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA (K3) 
(KOMPETENCJE CYFROWE)

– tai motyvacija ir gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims
atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti
informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai kurti ir 
dalytis skaitmeniniu turiniu

Sandai: 

 skaitmeninis turinys, 

 skaitmeninis komunikavimas, 

 skaitmeninė sauga, 

 problemų sprendimas



KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJA (K4)
(KOMPETENCJA KREATYWNOŚCI)

– tai sau ir kitiems reikšmingų kūrybinių idėjų, produktų, problemų sprendimų
tyrinėjimas, generavimas, kūrimas, vertinimas, išlaikant darnų santykį su savimi
ir aplinka

Sandai:

 tyrinėjimas,  

 generavimas, 

 kūrimas, 

 vertinimas ir refleksija



KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA (K5)
(KOMPETENCJE KULTUROWE)

– tai kultūrinė savimonė, (grįsta žiniomis, aktyvia kultūrine raiška ir kultūriniu
sąmoningumu)

Sandai:

 kultūrinis išprusimas

 kultūrinė raiška

 kultūrinis sąmoningumas



PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA (K6)
(KOMPETENCJE OBYWATELSKIE)

– tai pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, grįsta vertybėmis, nuostatomis, žiniomis ir 
praktinio veikimo gebėjimais, įgalinančiais kartu su kitais atsakingai kurti
demokratišką visuomenę, stiprinti Lietuvos valstybingumą

Sandai:

 pilietinis tapatumas ir pilietinė galia,  

 gyvenimas bendruomenėje kuriant demokratišką visuomenę, 

 pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, 

 valstybės kūrimas ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje



SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR 
SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA (K7)

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE, EMOCJONALNE I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA)

– asmens savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių
kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine ir 
psichine sveikata

Sandai: 

 savimonė ir savitvardos įgūdžiai, 

 empatiškumas, 

 socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas, 

 atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant pasekmes, 

 rūpinimasis sveikata



DZIĘKUJĘ!


