
PATVIRTINTA  

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 

direktoriaus 2015-08-31 

 įsakymu Nr. V1-44 

 

UŽSIENIO KALBOS PASIEKIMŲ LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos Tarybos 

siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams rekomenduojama rinktis tuos 

užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus.  

 

II. UŽSIENIO KALBOS LYGIO NUSTATYMAS 

 

2. Mokinių užsienio kalbų pasiekimus galima nustatyti naudojantis:  

2.1. Europos kalbų aplanku; 

2.2. Centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą 

KELTAS).  

2.3. Mokytojų rekomendacijomis. 

 

III. UŽSIENIO KALBOS LYGIO PASIRINKIMAS 

 

3. Užsienio kalbos mokymuisi kalbos mokymosi grupes formuoti remiantis užsienio kalbos 

pasiekimų lygio testų rezultatais. 

4. Nustačius, kad mokinio pasiekimai (nepriklausomai nuo to, ar mokinys pagal pagrindinio 

ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos) yra: 

4.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą; 

4.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą; 

4.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą; 

4.4.  nustačius mokinių lygį, užsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse, kuriose visi arba 

dauguma mokinių siekia to paties lygio.  

5. Galimi du užsienio kalbų mokymosi pasirinkimo variantai: 

5.1. tęsti pradėtų dviejų kalbų mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą ir siekti vienos 

kalbos B2 arba B1 ir kitos kalbos B1 arba A2 lygiu; 

5.2. tęsti vienos užsienio kalbos mokymąsi B2 arba B1 lygiu; 

5.3. tęsti vienos iš pradėtų užsienio kalbų mokymąsi ir siekti B2 arba B1 lygio; 

5.4. kiti kalbų pasirinkimo ir siekiamo kalbinės kompetencijos lygio deriniai. 

 

IV. UŽSIENIO KALBŲ MOKYMASIS 

 

6. Pradedantiesiems mokytis pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas pasirenkama užsienio 

kalba: A1, A2; B1 ir tęsiantiems mokymąsi skiriamas valandų skaičius yra 6 nepriklausomai nuo 

pasirinktos kalbos ir siekiamo lygio.  

7. IIIG-IVG klasių mokiniai mokosi užsienio kalbą pirmąją ir antrąją bendruoju ar išplėstiniu kursu. 

Skirtingus kursus pasirinkusius mokinius moko tas pats mokytojas diferencijuodamas mokymą.  

8. Nesusidarius mobiliai grupei užsienio kalbą mokinys mokosi savarankiškai.  

9. Užsienio kalbos dalykų modulių programos papildo B2, B1 arba A2 kurso programas. Mokiniai 

iš gimnazijoje siūlomų modulių programų renkasi pagal polinkius ir interesus. Vienai kalbai galima 

rinktis daugiau negu vieną modulio programą. 

 


