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PATIKRINIMO TRUKMĖ
Priklauso nuo mokinių skaičiaus – vienas mokinys 20 min. ruošiasi, iki 10 min. atsakinėja.
PATIKRINIMO PATALPOS
• Ruošimosi patalpa.
• Pasiekimų patikrinimo patalpa/patalpos.
Pastaba. Ruošimosi patalpoje mokiniai renkasi klausimus ir ruošiasi atsakinėti. Tvarką šioje patalpoje prižiūri 2
vykdytojai. Pasiekimų patikrinimo patalpoje mokiniai atsakinėja. Viena pasiekimų patikrinimo vertinimo grupė
(mokytojas, bendraujantis su mokiniu, – egzaminuotojas ir mokytojas, vertinantis mokinio atsakinėjimą, – vertintojas)
vertina ne daugiau kaip 40 mokinių.
PATIKRINIMO MEDŽIAGA
Vykdytojui
• Kalbėjimo užduotys (2 komplektai).
• Dalyko pasiekimų patikrinimo vykdymo protokolas.
• Mokinių sąrašas, kuriame nurodytas laikas, kada mokiniai įeina į ruošimosi patalpą ir kada eina atsakinėti,
ruošimosi bei patikrinimo patalpos. Su šiuo sąrašu mokiniai turi būti supažindinti iš anksto.
Vertinimo grupei (egzaminuotojui ir vertintojui)
• Kalbėjimo užduotys (2 komplektai).
• Kalbėjimo vertinimo lentelės ir vertinimo lapas(-ai).
Vertinimo komisijos pirmininkui
• Pasiekimų patikrinimo vertinimo protokolas, pateiktas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.
PATIKRINIMUI REIKALINGOS PRIEMONĖS
• Mokyklos antspaudu pažymėti popieriaus lapai ruošimosi patalpoje.
PRIEMONĖS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS MOKINIAI
• Rašymo priemonės (tušinukas arba parkeris).
PATIKRINIMO EIGA
30 min. iki pasiekimų
Vyresnysis vykdytojas, dalyvaujant vykdytojams ir vertinimo komisijos nariams, nurodytoje
patikrinimo pradžios
vietoje prakerpa voką su pasiekimų patikrinimo žodžiu užduotimis. Voke yra vienai
vertinimo grupei skirtas užduočių skaičius (4 komplektai). Jeigu mokykloje yra sudaryta
daugiau kaip viena vertinimo grupė, vertinimo komisijos pirmininkas paruošia (kopijuoja)
reikiamą užduočių ir kalbėjimo vertinimo lentelių bei vertinimo lapų skaičių.
Vykdytojams pateikiama: 2 komplektai (4 arba 6 ir t. t., jeigu mokykloje sudaryta daugiau kaip
viena vertinimo grupė) kalbėjimo užduočių, pasiekimų patikrinimo vykdymo protokolas,
mokinių sąrašas.
Vykdytojai pakabina mokinių sąrašą ant ruošimosi patalpos durų.
Pasiekimų patikrinimo patalpoje egzaminuotojas ir vertintojas susipažįsta su užduočių turiniu.
Vykdytojai, egzaminuotojai, vertintojai išsidėsto visą pasiekimų patikrinimui reikalingą
medžiagą, pasiruošia darbui.
Pasiekimų patikrinimo
pradžia
10 min. nuo pasiekimų
patikrinimo pradžios
20 min. nuo pasiekimų
patikrinimo pradžios

Vykdytojas kviečia į ruošimosi patalpą pirmąjį pagal sąrašą mokinį.
Mokinys traukia kalbėjimo užduoties bilietą. Vykdytojas paduoda mokiniui ruošimosi lapus,
primena, kad ruošimosi laikas – 20 min. Mokinys ruošiasi patikrinimui.
Vykdytojas kviečia į ruošimosi patalpą antrąjį pagal sąrašą mokinį. (Vykdoma aukščiau
aprašyta procedūra.)
Mokiniai kviečiami ruoštis pasiekimų patikrinimui kas 10 min.
Vykdytojas palydi pirmąjį mokinį į pasiekimų patikrinimo patalpą ir pakviečia į ruošimosi
patalpą trečiąjį pagal sąrašą mokinį. (Vykdoma aukščiau aprašyta procedūra.)
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30 min. nuo pasiekimų
patikrinimo pradžios

Pasiekimų patikrinimo patalpoje pirmasis mokinys prisistato ir pradeda atsakinėti. Mokinys
turi kalbėti iki 5 min. Mokiniui baigus kalbėti, egzaminuotojas pradeda pokalbį ta pačia tema
(iki 5 min.) Vertintojas vertina mokinio atsakinėjimą pagal kalbėjimo vertinimo lentelėje
pateiktus kriterijus ir normas. Skiriamus taškus rašo vertinimo lape.
Vykdytojas palydi antrąjį mokinį į pasiekimų patikrinimo patalpą ir kviečia į ruošimosi
patalpą ketvirtąjį pagal sąrašą mokinį. (Vykdomos aukščiau aprašytos procedūros.)
Mokiniai eina atsakinėti į patikrinimo patalpą kas 10 min.
Pastaba. Kai ketvirtasis, aštuntasis, ... pagal sąrašą mokinys ištraukia bilietą, visi anksčiau
ištraukti bilietai padedami ant stalo.

Pasibaigus pasiekimų
patikrinimui

Pasibaigus dalyko pasiekimų patikrinimui vertinimo komisijos pirmininkas surenka iš
vertintojų vertinimo lapus, užpildo vertinimo protokolą.

Pastabos:
1. Lietuvių kalbos (valstybinės) patikrinimas nelietuvių mokyklose vykdomas lietuvių kalba.
2. Jeigu mokinių atsakinėjimą vertina daugiau kaip viena vertinimo grupė, ruošimosi patalpoje vienu metu ruošiasi
daugiau mokinių (4, 6 ir t. t.).
3. Jeigu mokinys pavėluoja (neateina į ruošimosi patalpą jam skirtu laiku), jis ruošiasi ir atsakinėja po paskutinio pagal
sąrašą mokinio.
4. Pasiekimų patikrinimo vertinimo komisija kas 2 valandas turi daryti pertraukas. Per pertrauką mokiniams neleidžiama
būti nei ruošimosi, nei pasiekimų patikrinimo patalpoje.
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