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PUPP TVARKARAŠTIS
Patikrinimas Patikrinimo data Patikrinimo pradžia Patikrinimo 

rezultatų 
skelbimas

Lietuvių kalba 
(gimtoji) (žodžiu)

Mokslo metų 
eigoje

pamokų metu

Lietuvių kalba 
(gimtoji) (raštu)

Gegužės 10 d.
Gegužės 11 d.

9.00 val.
9.00 val. ir 12.30 val.

Matematika Gegužės 16
Gegužės 17 d.

9.00 val.
9.00 val. ir 11.30 val.



Bendrosios nuostatos (1)

 Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), 
matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

 Užduotis mokiniai atlieka nustatytu laiku savo mokykloje 
elektroniniu būdu.

 Mokinys pasiekimų patikrinime dalyvauja savo mokykloje.

 Mokiniai, švietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekimų 
patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavę 
pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos 
vadovui įsakymu leidus ir iki birželio 18 dienos atsakingam už 
duomenų perdavimą Nacionaliniame egzaminų centre asmeniui 
įregistravus duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, gali 
dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą.



Bendrosios nuostatos (3)
 Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės 

mokinys pagrindinį išsilavinimą įgis, jei bus baigęs 
pagrindinio ugdymo programą, t. y. turės patenkinamus 
dalykų metinius įvertinimus ir bus patikrinti jo lietuvių 
kalbos (gimtosios) ir matematikos mokymosi pasiekimai, 
išskyrus atvejus, kai švietimo ir mokslo ministro 
nustatytais atvejais mokinys yra atleistas nuo mokymosi 
pasiekimų patikrinimo.

 neatvykęs, pagrindinio išsilavinimo mokinys neįgis, 
nors ir bus pasiekęs patenkinamą pasiekimų lygį 
mokydamasis pagal visų privalomų dalykų programas.

 Be pateisinamos priežasties nedalyvavęs PUPP jį galės 
laikyti tik kitais metais.



Pritaikymai
 Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių,

raštu (nepilnamečiui, turint tėvų (globėjų, rūpintojų)
raštišką sutikimą) pageidavus ir atsižvelgus į jo
sveikatos sutrikimus, pasiekimų patikrinimo užduoties
forma, vykdymo ir vertinimo instrukcija gali būti
pritaikytos švietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka.



Atleidimas nuo pasiekimų patikrinimo 
ar pasiekimų patikrinimo dalies (1)

 Mokiniai nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiami mokyklos vadovo 
įsakymu, jeigu sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 
tvirtinamame ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo, sąraše prie ligos pavadinimo yra nurodytas 
atleidimo terminas „nuolat“ arba jei nurodytas atleidimo terminas baigiasi po 
to dalyko pakartotinio pasiekimų patikrinimo nustatytos datos (24 punktas).

 Mokiniai (nepilnamečiai, turintys tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), 
negalintys dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl ligos, ne vėliau kaip iki vasario 
10 dienos mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų 
patikrinimo. Kartu su prašymu jie turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos 
gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos 
antspaudu. 

 Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui susirgus, jis pats arba jo 
artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną 
po pasiekimų patikrinimo. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir 
reikiamus nurodytus dokumentus mokinys  nuo dalyvavimo pasiekimų 
patikrinime atleidžiami. 



Reikalavimai mokiniams 

 Atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.

 Turi tik vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones.
 Prie paskirtos patalpos ateina likus ne mažiau nei 15 min. iki

patikrinimo pradžios. Pavėlavę į pasiekimų patikrinimą (raštu) ne
daugiau kaip 30 minučių, pasiekimų patikrinime dalyvauja, tačiau jiems
pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduoties
atlikimo laikas nepratęsiamas.

 Šalinami iš pasiekimų patikrinimo: už trukdymą, nusirašinėjimą,
mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių
įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.

 Atlikę visas užduotis ir pasitikrinę paspaudžia mygtuką „Baigti darbą“.
 Jeigu atliekant patikrinimo užduotis užduočių atlikimo sistemoje

automatiškai fiksuota, kad



Ugdymo plano reikalavimai III-IV klasei

... NORAI ...

... GALIMYBĖS ...



Konkursinis balas
 Trys valstybiniai egzaminai (matematikos, lietuvių kalbos ir 

pasirenkamas)

 Metinių pažymių vidurkis (universitetams - 7)

 Ne mažesnis nei 5,4

 KB = 0,4 x privalomo egzamino rezultatas + 0,2 
(matematikos egzamino rezultatas) + 0,2 (bet kuris kitas 
nesutampantis su kitais dalykais) + 0,2 (lietuvių 
kalbos ir literatūros)

 Menų studijoms matematikos egzaminas neskaičiuojamas, 
bet yra pasirinktos srities kvalifikacinis egzaminas



STUDIJŲ KRYPTYS
 Socialiniai mokslai

 Tikslieji mokslai

 Biomedicina

 Fiziniai mokslai

 Humanitariniai mokslai

 Menai 



Individualus ugdymo planas. 
Išplėstinio kurso programa atitinka valstybinio egzamino programą. 

Privaloma mokytis ne mažiau kaip 8 dalykus ir 28 pam./sav.

 Privalomi dalykai: 

Lietuvių kalba ir literatūra

Dorinis ugdymas (pasirenkama etika arba tikyba)

Užsienio kalba (pasirenkama iš I ir II užsienio kalbos)

Gamtos mokslas (pasirenkamas iš biologijos, chemijos, fizikos A arba B kursu)

Socialinis mokslas (pasirenkamas iš istorijos arba geografijos A arba B kursu)

Fizinis ugdymas (A arba B kursu)

Menai arba technologijos (pasirenkama iš mitybos, tekstilės, dailės, teatro, muzikos)

 Pasirenkamieji dalykai

Informacinės technologijos (B, A, AP kursu)

Bet kuris nepasirinktas dalykas iš privalomai pasirenkamų grupės

Psichologija 

Dalykų moduliai



BE pakeitimai nuo 2025 m.
 Matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminai 

dviejų lygių: besimokiusiems bendruoju ar išplėstiniu 
kursu.

 Nebelieka mokyklinių egzaminų.

 Nuo 2025 m. privaloma išlaikyti du valstybinius 
egzaminus, nuo 2027 m. – tris.

 Nuo 2027 m. privalomas brandos darbas.

 Tarpiniai pasiekimų patikrinimai 4, 8, 10 klasėse. Dalis 
egzamino laikoma vienuoliktoje klasėje.


