
 

                                               PATVIRTINTA 

Vilniaus Aleksandro Puškino 

gimnazijos direktorės  

2019 m. rugpjūčio 30 d.  

įsakymu V – 195 

 

 

UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMO LYGIO NUSTATYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Užsienio kalbos (anglų) mokėjimo lygio nustatymo tvarkos aprašo paskirtis – reglamentuoti 

mokinių užsienio kalbos mokėjimo lygio įvertinimą bei nustatymą. 

2. Aprašas sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 

6 d. įsakymu Nr. V-457, patvirtintais „2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 

„Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis 

mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos 

šiuolaikiniam darbo pasauliui“ patvirtintomis 2014 m. rekomendacijomis „Užsienio kalbos 

mokėjimo lygio nustatymo testų naudojimo rekomendacijos užsienio kalbų mokytojams ir mokyklų 

vadovams“. 

 

II. UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMO LYGIO NUSTATYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Užsienio kalbos (anglų) mokėjimo lygio nustatymo tikslas – vadovaujantis bendrosiomis ugdymo 

programomis, siejamomis su Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų 

A2–B1 lygiais, įvertinti 10 klasės mokinių užsienio kalbos (anglų) gebėjimus. 

4. Uždaviniai : 

4.1. Teikti mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio pasiektą 

kalbos mokėjimo lygį, reikalingą renkantis tolesnį mokymosi kursą. 

4.2. Pagal mokinių pasiektą kalbos mokėjimo lygį formuoti mokinių grupes užsienio kalbos (anglų) 



mokymuisi vidurinio ugdymo koncentre. 

 

III. UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) MOKĖJIMO LYGIO NUSTATYMO VYKDYMAS 

 

5. Užsienio kalbos (anglų) mokėjimo lygio nustatymas vykdomas vadovaujantis Nacionalinio 

egzaminų centro parengtomis užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio testo užduotimis (toliau- 

Testas). 

6. Direktoriaus įsakymu yra skiriami atsakingi asmenys už Testo vykdymą, vertinimą ir rezultatų 

skelbimą. 

7. Mokytojai informuoja mokinius apie Testo struktūrą, vykdymą, atlikimo tvarką, vertinimo 

kriterijus kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

8. Gimnazija, užregistravusi 10 klasių mokinius užsienio kalbų pasiekimų lygio testavimui, 

balandžio mėnesį gauna testavimo užduotis ir vertinimo instrukcijas per duomenų perdavimo 

sistemą KELTAS. 

9. Testo užduotis yra orientuotos į B1 lygį pagal kalbų metmenis ir Pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų reikalavimus. 

10. Testą sudaro trys dalys – keturios skaitymo, keturios klausymo ir dvi rašymo užduotys. Testo 

trukmė – 1 val. 45 min. 

 

IV. TESTO VERTINIMAS 

 

11. Testus vertina Direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. 

12. Testai vertinami pagal NEC pateiktą vertinimo instrukciją, gaunamą per sistemą KELTAS. 

13. Įvertintų testo užduočių rezultatai suvedami į sistemą KELTAS. 

14. Gavus iš NEC testo užduočių rezultatų suvestinę, remiantis rekomenduojama lygio nustatymo 

lentele, nustatomas mokinio pasiektas kalbos mokėjimo lygis A2 arba B1. 

15. Testo rezultatai yra patariamojo pobūdžio. Rekomendacijos mokiniui dėl užsienio kalbos 

mokymosi lygio pasirinkimo papildomai gali būti teikiamos remiantis „Europos kalbų aplanko“ 

dalimi „ Kalbų paso įsivertinimo lentelė“. 

 

 

 Mokinio pasiektas kalbos 

mokėjimo lygis 

Rekomendacija 



1 Mokinys nepasiekė A2 lygio Rekomenduojama rinktis į Metmenų lygį A2 

orientuotą kursą 

 

2 Mokinio kalbos mokėjimo lygis A2 Rekomenduojama rinktis į Metmenų lygį B1 

orientuotą kursą 

3 Mokinio kabos mokėjimo lygis (B1.1) ir 

(B1) 

Rekomenduojama rinktis į Metmenų lygį B2 

orientuotą kursą 

 

V. REZULTATŲ SKELBIMAS 

 

16. Mokiniai su testo rezultatais supažindinami individualiai bei konsultuojami užsienio kalbų 

mokytojų dėl užsienio kalbų mokymosi lygio pasirinkimo vidurinio ugdymo programoje. 
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ĮSAKYMAS 

 

DĖL UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMO LYGIO NUSTATYMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V– 195 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo tvarkos aprašo metodinės tarybos 

parengtu projektu 

T v i r t i n u užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo tvarkos aprašą. 

 

 

 

 

Direktorė Jelena Žurovska 
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