
Kopija 

 

 

ROKIŠKIO MOKYKLOS – DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“  DIREKTORIAUS 

 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 

 

 

2018 m. balandžio         d.  Nr. V- 
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Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. 

įsakymu Nr. AV-284 ,,Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir 

vertinimo Rokiškio rajono savivaldybėje 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingo asmens 

paskyrimo“ : 

1. s k i r i u   Patikrinimo vykdymo administratoriumi Ireną Jovarauskienę, direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui. Testavimo vykdytojais – Editą Lapienienę, 2 klasės  mokytoją, Dalią 

Valskienę, anglų kalbos mokytoją.  

Diagnostinio testo 2 klasėje vykdytoju ir vertintoju  s k i r i a m a   Edita Lapienienė, pradinių 

klasių mokytoja. 

2. S k e l b i u   2018 metų testavimo grafiką ir trukmę, taip: 

 
 

Nurodyto dalyko/ugdymo 

srities NMPP testas 
 

Testo pildymo trukmė 

Rekomenduojama 
testų vykdymo data 
(rekomenduojama 
testavimo valanda- 
nurodytos dienos 9 
vai.) 
 

 

Vertinimo instrukcijų 
. . , 

paskelbimo KELTO 

sistemoje data 

(nurodytos dienos 12 

vai.) 
 

 2 KLASĖ 

RAŠYMAS, 1 dalis  

(teksto kūrimas) 

 

apie 45 min. * Balandžio 23 d. Balandžio 23 d. 

SKAITYMAS 
 

apie 45 min. * Gegužės 2 d. Gegužės 2 d. 

RAŠYMAS, 2 dalis  

(kalbos sistema) 

 

apie 45 min. * Gegužės 4 d. Gegužės 4 d. 

MATEMATIKA 
 

apie 45 min. * Balandžio 25 d. Balandžio 25 d. 
 4 KLASĖ 

RAŠYMAS 
 

45 min. Balandžio 23 d. Balandžio 23 d. 

SKAITYMAS 
 

45 min. Gegužės 2 d. Gegužės 2 d. 

MATEMATIKA 
 

45 min. Balandžio 25 d. Balandžio 25 d. 

PASAULIO PAŽINIMAS 
 

45 min. 
 

Gegužės 4 d. Gegužės 4 d. 

 

3. T v i r t i n u   tėvų/globėjų kitų teisėtų vaiko atstovų  sutikimo formą dėl sutikimo 4 klasės 

mokiniams pildyti klausimynus (pagal 1 priedą). 

4. T v i r t i n u   testavimo pasiruošimo veiksmų atlikimą, taip:  



4.1. iki 2018 m. balandžio 13 d. Romualda Cegelskienė, direktorė, supažindina Patikrinimo 

vykdymo administratorių ir vykdytojus (pagal aukščiau įvardintus 1 punkto formalizavimus) su 

mokinių užrašymo kodais.  

4.2. Iki 2018 m. balandžio 10 d. direktoriaus įsakymu tvirtinamas vardinis vertintojų sąrašas.  

4.3.  Siekiant patikimų Patikrinimo rezultatų, direktorė Romualda Cegelskienė, supažindina 

Patikrinimo darbų vertintojus su vertinimo instrukcijomis, pasirašytinai. 

4.4. Mokymo dalyko/ugdymo srities NMPP  testo vykdymo pradžios laikas – 9.00 val..  

4.5.  Iki 2018 m. balandžio 11 d. DIVEMO sistemoje patvirtinti mokinių sąrašus (atsakinga 

direktorė Romualda Cegelskienė). 

4.6. Iki 2018 m. birželio 1 d.  DIVEMO sistemoje suvedami testų įvertinimai (atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Jovarauskienė (Patikrinimo vykdymo administratorė)). 

4.7.      Direktorė Romualda Cegelskienė užtikrina Patikrinimo vykdymo patikimumą, vykdyto 

testavimo stebėseną. 

5. G a r a n t u o j u   Patikrinimo vykdymo patikimumą, vykdyto testavimo stebėseną, savalaikį 

informatyvumą ir duomenų panaudojimą bendradarbiavimui visais lygmenimis, siekiant ugdymo 

kokybės. 

  

 

 

 

 

Direktorė                                                                                         Romualda Cegelskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir supratau: 

pradinių klasių mokytoja 

 

Edita Lapienienė 

 

 

Anglų kalbos mokytoja 

 

Dalia Valskienė 


