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TRAKŲ R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLOS  
MOKYKLINI Ų KELIAM ŲJŲ IR MOKYKLINI Ų BAIGIAM ŲJŲ EGZAMIN Ų 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  
1. Mokyklinių keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau 
– aprašas) reglamentuoja keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų organizavimą, vykdymą ir priežiūrą.  
2. Egzaminų tvarkos aprašas skirtas pradinio (3 kl.) ir pagrindinio muzikinio ugdymo (7 kl.) klasių 
mokiniams.  
 

II. MOKYKLINIAI KELIAMIEJI IR MOKYKLINIAI BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 
 
3. Mokinys, turi baigti ketverių metų pradinio muzikinio ugdymo programą, turėti teigiamus 
galutinius visų dalykų ir mokyklinių keliamųjų egzaminų įvertinimus.  
4. Mokinys laiko šiuos mokyklinius keliamuosius egzaminus:  
4.1. muzikos rašto ir kultūros pažinimo (raštu ir žodžiu);  
4.2. pagrindinio instrumento (mokyklinio keliamojo egzamino metu mokiniai atlieka kūrinius 
pagal pradinio muzikinio ugdymo programos reikalavimus).  
5. Mokinys, pageidaujantis gauti neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą, turi baigti:  
5.1. Ketverių metų pradinio muzikinio ugdymo programą (1-3 kl.), turėti teigiamus visų dalykų ir 
mokyklinių keliamųjų egzaminų įvertinimus;  
5.2. Ketverių metų pagrindinio muzikinio ugdymo programą (4-7 kl.), turėti teigiamus visų dalykų 
ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų įvertinimus;  
6. Mokinys laiko šiuos mokyklinius baigiamuosius egzaminus:  
6.1. Solfedžio (raštu ir žodžiu);  
6.2. Pagrindinio instrumento (baigiamojo mokyklinio egzamino metu mokiniai atlieka kūrinius 
pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programos reikalavimus).  
6.3. Muzikos istorijos (raštu). 
7. Mokyklinius keliamuosius ir mokyklinius baigiamuosius egzaminus vykdo direktoriaus įsakymu 
sudaryta mokyklinių keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų vertinimo komisija. 
  

III. MOKYKLINI Ų KELIAM ŲJŲ IR MOKYKLINI Ų BAIGIAM ŲJŲ EGZAMIN Ų 
VERTINIMAS 

 
8. Mokykliniai keliamieji ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 - ties balų vertinimo sistema.  
10. Bendrieji vertinimo balų kriterijai:  
10.1. 10 – Puikiai;  
10.2. 9 – Labai gerai;  
10.3. 8 – Gerai;  
10.4. 7 – Pakankamai gerai;  
10.5. 6 – Patenkinamai;  
10.6. 5 – Silpnai;  
10.7. 4 – Labai silpnai;  
10.8. 3,2,1 – Nepatenkinamai.  



11. Teigiami įvertinimai – nuo 10 iki 4 įskaitytinai, neigiami – 3 ir žemesni.  
12. Mokyklinių keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų metu vertinama vadovaujantis šiais 
kriterijais:  
12.1. Stilistinė interpretacija;  
12.2. Instrumento valdymas (technika);  
12.3. Garso kokybės valdymas;  
12.4. Intonavimas;  
12.5. Metroritmika;  
12.6. Išraiškingumas;  
12.7. Atminties valdymas;  
12.8. Sceninė raiška;  
12.9. Darbštumas ir atsakingumas;  
12.10. Atitikimas programiniams reikalavimams;  
13. Mokyklinius keliamuosius ir mokyklinius baigiamuosius egzaminus vertina mokyklinių 
keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų komisija, sudaryta direktoriaus įsakymu.  
14. Galutinis pažymys vedamas iš dalyko metinio pažymio ir mokyklinio keliamojo (baigiamojo) 
egzamino pažymio:  
14.1. Galutinis pažymys apskaičiuojamas išvedus dalyko metinio pažymio ir mokyklinio keliamojo 
(baigiamojo) egzamino pažymio aritmetinį vidurkį.  
14.2. Jei išvedus galutinį pažymį iš dalyko metinio pažymio ir mokyklinio keliamojo (baigiamojo) 
egzamino, gaunamas balas su penkiomis dešimtosiomis dalimis, pažymys apvalinamas į didesnį 
balą.  
15. Mokyklinių keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų pažymiai įrašomi į mokyklinių 
keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų protokolus.  
 

IV. LEIDIMAS LAIKYTI, PERLAIKYTI MOKYKLINIUS KELIAMUOSIUS IR 
MOKYKLINIUS BAIGIAMUOSIUS EGZAMINUS 

 
16. Ne mažiau negu prieš savaitę iki pirmojo mokyklinio keliamojo arba mokyklinio baigiamojo 
egzamino visiems mokiniams turi būti išvesti visų mokomųjų dalykų teigiami pažymiai.  
17. Mokiniui, turinčiam nepatenkinamą kurio nors dalyko įvertinimą, mokyklinių keliamųjų ar 
mokyklinių baigiamųjų egzaminų laikyti neleidžiama. Jei mokinys iki nustatytos datos likvidavo 
nepatenkinamą mokomojo dalyko įvertinimą, jam mokyklinius keliamuosius ar mokyklinius 
baigiamuosius egzaminus laikyti leidžiama.  
18. Mokiniui dėl pateisinamos priežasties neatvykus į mokyklinius keliamuosius ar mokyklinius 
baigiamuosius egzaminus, laikyti nustatoma kita data.  
19. Mokiniui neišlaikius mokyklinio keliamojo ar mokyklinio baigiamojo egzamino, atsižvelgdama 
į mokinio ar jo tėvų (globėjų) prašymą, sprendžia dėl galimybės laikyti egzaminą pakartotinai ir 
nustato kitą datą.  
 

V. ATLEIDIMAS IR ATID ĖJIMAS NUO MOKYKLINI Ų KELIAM ŲJŲ IR MOKYKLINI Ų 
BAIGIAM ŲJŲ EGZAMIN Ų 

 
20. Mokinys, negalintis laikyti mokyklinių keliamųjų ar mokyklinių baigiamųjų egzaminų dėl ligos, 
mokyklos direktoriui iki nustatytos datos pateikia tėvų prašymą dėl atleidimo nuo egzaminų. Kartu 
su prašymu turi būti pateikta sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos (GKK) 
pažyma, patvirtinta šios komisijos antspaudu. Mokyklos direktorius atleidimą nuo mokyklinių 
keliamųjų ar mokyklinių baigiamųjų egzaminų įformina įsakymu.  
 
 
 



VI. MOKYKLINI Ų KELIAM ŲJŲ IR MOKYKLINI Ų BAIGIAM ŲJŲ EGZAMIN Ų 
KOMISIJA 

 
23. Mokyklinių keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų komisiją sudaro mokyklos 
direktorius įsakymu.  
24. Mokyklinių keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų vertinimo komisiją sudaro ne 
mažiau kaip 3 nariai:  
24.1. komisijos pirmininkas mokyklos direktorius;  
24.2. pagrindinio instrumento metodinės grupės pirmininkas;  
24.3. mokomojo dalyko, kurio egzaminas vykdomas, mokytojai.  
25. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, supažindina su vertinimo tvarka, užtikrina 
vertintojų objektyvumą, atsako už dokumentų (protokolų), darbų saugumą egzamino metu.  
26. Mokyklinių keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų įvertinimo balų aptarimo metu, 
egzaminuojamo mokinio dalyko mokytojas siūlo balą. Jei vertintojų nuomonės skiriasi ar esant 
vienodam priešingų nuomonių skaičiui, galutinį sprendimą priima komisijos pirmininkas.  
27. Pasibaigus egzaminui, egzaminų protokoluose pasirašo egzamino komisijos pirmininkas ir visi 
komisijos nariai.  
28. Egzaminų protokolai saugomi mokyklos raštinėje.  
 

VII. MOKYKLINI Ų KELIAM ŲJŲ IR MOKYKLINI Ų BAIGIAM ŲJŲ EGZAMIN Ų 
REZULTAT Ų PASKELBIMAS 

 
29. Mokyklinio keliamojo ir mokyklinio baigiamojo egzamino rezultatai paskelbiami egzamino 
dieną: baigus laikyti egzaminą, skelbiama pertrauka, kurios metu komisija aptaria ir įrašo į 
protokolą įvertinimus. Po pertraukos paskelbiami rezultatai.  
29.1. Solfedžio ir muzikos istorijos baigiamųjų egzaminų užduočių vertinimas skelbiamas po dviejų 
dienu po egzamino. 
30. Skelbiant rezultatus, gali dalyvauti mokinių tėvai (globėjai), kiti mokyklos bendruomenės 
atstovai.  
 

VIII. MOKYKLOS IR NEFORMALIOJO VAIK Ų ŠVIETIMO PAŽYM ĖJIM Ų 
IŠDAVIMAS 

 
31. Į mokyklos pažymėjimą įrašomi galutiniai pažymiai išvesti iš dalyko metinio pažymio ir 
mokyklinio keliamojo egzamino. Kitų mokomųjų dalykų rašomi metiniai įvertinimai.  
32. Į neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą įrašomi galutiniai pažymiai išvesti iš dalyko metinio 
pažymio ir mokyklinio baigiamojo egzamino. Kitų mokomųjų dalykų rašomi metiniai įvertinimai.  
33. Jei mokinys buvo atleistas nuo mokyklinių keliamųjų egzaminų, į mokyklos pažymėjimą 
įrašomi mokomųjų dalykų metiniai įvertinimai.  
34. Jei mokinys buvo atleistas nuo mokyklinių baigiamųjų egzaminų, į neformaliojo vaikų švietimo 
pažymėjimą įrašomi mokomųjų dalykų metiniai įvertinimai.  
35. Jei mokinys be pateisinamos priežasties nelaikė, neišlaikė ar neperlaikė mokyklinio keliamojo 
ar baigiamojo egzamino pakartotinai, mokyklinis ir neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas 
neišduodamas.  
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