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• Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir 
literatūros bei  matematikos  PUPP. 
 

• PUPP dalyvauja pagrindinio ugdymo programos 
baigiamosios klasės mokiniai. 
 

• Mokinys  pasiekimų patikrinime  dalyvauja  
savo  mokykloje. 

 

PUPP 



PUPP TVARKARAŠTIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
  * gimnazijos direktoriaus nustatytu laiku 

 
 

Patikrinimas  Data 
 

Pradžia 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 
(žodžiu) 
 

Ugdymo procese 
 

* 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 
(raštu) I dalis 
 

Gegužės  21 d. 
 

9.00 val. 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 
(raštu) II dalis 
 
 

Gegužės  22 d. 
 

9.00 val. 
 

Matematika 
 

Birželio 8 d. 
 

9.00 val. 
 



PUPP 

Asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs 
pagrindinio ugdymo programą ir 
pasitikrinęs lietuvių kalbos ir literatūros 
bei matematikos pasiekimų patikrinime  
(išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir 
mokslo ministro nustatytais atvejais nuo 
pasiekimų patikrinimo yra atleistas).  



PUPP 

• Mokinys, nedalyvavęs pasiekimų patikrinime dėl 
pateisintos priežasties, mokyklos vadovui  
įsakymu leidus  gali dalyvauti per pakartotinį 
pasiekimų patikrinimą. Pakartotinis pasiekimų 
patikrinimas vykdomas birželio 17-26 dienomis, 
konkrečias datas nustato ir paskelbia 
Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. 

• Mokiniai, be pateisintos priežasties nustatytu 
laiku nedalyvavę  PUPP, gali dalyvauti tik kitais 
metais. 



PUPP 

• Mokiniui, turinčiam sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų 
konsultacinės  komisijos  pažyma ir  jai  rekomendavus,  
pasiekimų  patikrinimo  vykdymo  sąlygos,  vykdymo 
instrukcija pritaikoma atsižvelgus  į mokinio sveikatos 
sutrikimus. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės 
komisijos pažyma mokinys pateikia mokyklos vadovui. 

• Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, raštu 
pageidavus, atsižvelgus į sveikatos sutrikimus, pasiekimų 
patikrinimo užduoties forma, vykdymo ir vertinimo 
instrukcija gali būti pritaikytos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatyta tvarka. 

 



PUPP 
• Mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime 

atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu 
mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 
gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja 
atleisti nuo pasiekimų patikrinimo. Gydytojų  
konsultacinės  komisijos  pažymoje nurodoma 
diagnozė arba, tam tikrais atvejais - tik  kodas, 
atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo trukmė ir 
rekomendacijos  mokyklai  (dėl  pasiekimų  
patikrinimo vykdymo pritaikymo ir kita).  

• Atleistas mokinys  negali  dalyvauti  pasiekimų  
patikrinime.  



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

PUPP 



PUPP reikalavimai 

• atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  

• prie patalpos ateina likus ne mažiau kaip 15 minučių iki pasiekimų patikrinimo ar 
pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo pradžios; 

• turi tik pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo instrukcijoje 
nurodytas priemones;  

• pavėlavę į pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalį raštu ne daugiau kaip 30 
minučių, pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje raštu dalyvauja, tačiau 
jiems pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduoties atlikimo laikas 
nepratęsiamas;  

• klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 
netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos pasiekimų 
patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo instrukcijoje, jų neskolina;  

• rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik juodai rašančiu rašikliu, 
nesinaudoja korektūros priemonėmis; 

• iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei ne ilgiau kaip 5 minutėms vykdytojo lydimi;  

• šalinami iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies patalpos už trukdymą, 
nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių 

įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.  



PUPP 

• Taikomas kriterinis vertinimas (toliau – 
vertinimas), t. y. vertinimas pagal nustatytas 
vertinimo normas (vertinimo instrukcijas), 
parengtas kartu su pasiekimų patikrinimo 
užduotimi. Įvertinami mokinio ir buvusio 
mokinio pagrindinio ugdymo pasiekimai 1–10 
balų (toliau – įvertinimas).  



PUPP 

• NŠA vertinimo procese gali laikinai (iki 5 
dienų) paimti iš mokyklų pasiekimų 
patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalių 
raštu įvertintus mokinių darbus. Darbai 
perduodami savivaldybės administracijos 
švietimo padalinio atsakingam specialistui. 
NŠA direktoriaus įsakymu sudarytos dalykų 
vertinimo komisijos iš savivaldybių paimtus 
taškais įvertintus darbus vertina iš naujo. 



PUPP 

• Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai 
skelbiami per 10 darbo dienų atlikus patikrinimą, 
lietuvių kalbos ir literatūros – per 13 darbo dienų 
nuo patikrinimo dalies raštu vykdymo dienos, jeigu 
mokykloje iki tos dienos lietuvių kalbos ir literatūros 
dalies žodžiu vertinimas yra baigtas.  

• Mokiniai ir buvę mokiniai per 3 darbo dienas nuo 
rezultatų paskelbimo dienos pasirašytinai 
supažindinami su darbu dalyvaujant klasės kuratoriui 
ir vienam iš dalyko vertinimo komisijos narių.  



Užsienio kalbų lygio  
nustatymo testai 

Vasario 25–27 dienomis vyks užsienio kalbų 
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pasiekimų lygio 
nustatymo testai: 

• Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos 
(vokiečių) – vasario 25 d. 

• Užsienio kalbos (anglų) –  vasario 26 d. 

• Užsienio kalbos (rusų) –  vasario 27 d. 

 



Elektroniniai testavimai 

• Matematikos testas - kovo 16 d. 

• Integruotas gamtos mokslų testas - kovo 17 d. 

• Lietuvių kalbos  ir literatūros testas ir teksto 
kūrimo užduotis - kovo 18 -19 d. 

• Integruotas socialinių mokslų testas - kovo 20 
d. 

 

 

 



Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje 
https://www.nsa.smm.lt/, skiltyse 
„Stebėsenos ir vertinimo departamentas 
→Veiklos sritys→ PUPP“ arba 
adresu www.egzaminai.lt PUPP rasite 
aktualią informaciją: 

• Lietuvių kalbos ir literatūros bei 
matematikos užduotis 

• Kalbėjimo potemes 

• Programas 

• Vykdymo instrukcijas 

• Pavyzdines užduotis 

 

https://www.nsa.smm.lt/
http://www.egzaminai.lt/


Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 
priėmimui organizuoti 

http://bakalauras.lamabpo.lt/ - pirmosios 
pakopos ir vientisosios studijos aukštosiose 
mokyklose 

https://profesinis.lamabpo.lt/ - profesinis 
mokymas 

• Konkursinio balo skaičiuoklė 

• Studijų programų sąrašas 

• Informacija stojantiesiems 

 

http://bakalauras.lamabpo.lt/
http://bakalauras.lamabpo.lt/
http://bakalauras.lamabpo.lt/
https://profesinis.lamabpo.lt/
https://profesinis.lamabpo.lt/

