Sis dokumentas yra skirtas tevams, kurie kreipiasi del Bendru
Istojimo Vertinimo(Common Entrance Assessments) del savo vaiku, kuriu gimtoji
kalba nera nei anglu nei airiu. Jus taip pat galite krieptis pagalbos i vietines AQE
gimnazijos pirmini direktoriu arba I AQE biura(90224002).
Bendri Istojimo Vertinimai
1.Kas yra Bendri Istojimo Vertinimai(CEA)?
CEA yra vertinimo metodas, kuri naudoja 34 gimnazijos, noredamos pasirinkti savo mokinius.
2.Kas privalo laikyti CEA?
Tie, kurie tikisi buti itraukti i Viena is 34 gimnaziju, isvardintu interniatiniame tinklapyje, privalo laikyti
CEA.
3.Kada tureciau uzregistruoti savo vaika?
Jei jusu vaikas pradeda 7 klase pradineje mokykloje nuo rugsejo 2016, jus galite registruotis CEA laikymui.
Registracijos formos bus siunciamos nuo 2016 m etu geguzes 1 dienos(kol jusu vaikas vis dar 5 klaseje) iki
2016metu rugsejo 9 dienos(kai jusu vaikas jau 7 klaseje). Si programa yra skirta egzaminu laikymui.
Veliau, metu eigoje, vasario meneéis, turesite galimybe susitikti su pradines mokyklos direktoriumi ir
pasirinkti jums tinkamiausia vidurine mokykla jusu vaikui.

Vertinimo dokumentai
1.Is ko susideda CEA?
CEA yra pagristas triju vienos valandos egzaminais, kuriuose bus atsizvelgiama i jusu vaiko anglu kalbos ir
matematikos zinias, gautas pradineje mokykloje. Sie egzaminai vyks sestadienio rytais:2014metu lapkricio
12-ta ir 28-ta dienomis ir 3/12/2016.
2.Ar mano vaikas turi laikyti visus tris egzaminus?
Ne. Rezultatas bus skaiciuojamas is dvieju auksciausiu balu, taip kad tik du egzaminai reikalingi praejimui.
Taciau visi kandidatai yra rekomenduojami laikyti visus tris egzaminus ir dauguma is ju pasirenka si
varianta.
3.Kokiu budu yra vertinama?
Kiekvienas testas turi 58 klausimus, kurie yra verti 64 balu. 32 balais yra vertinama uz anglu kalbos zinias,
likusiais 32 balais-uz matematikos zinias.

Ar yra kokia nors pagalba jei vaikas neturi nai anglu nei airiu kalbos ziniu?
1.Mano vaiko gimtoji kalba nera nei anglu nei airiu, ar gali jis/ji laikyti egzaminus savo kalba?
Ne. Egzaminus galima laikyti tik anglu arba airiu kalba. Taciau jei jusu vaiko gomtoji kalba nei anglu, nei
airiu ir jie gyvena Jungtineje Karalysteje/Airijoje maziau nei tris metus(skaiciuojant iki 2016m rugsejo
13d), tokiu atveju bus suteikiama tam tikra pagalba.
2.Kokiu budu galeciau ieskoti papildomos pagalbos(priegos tvarka)?
Tevai turi pazymeti atitinkama langeli registracijos formose. Tada mes atsiusime atitinkamas formas su
jusu pageidavimu.
3.Kokios pagalbos galima tiketis?
Dazniausiai tai papildomas laikas egzamino metu ir galimybe naudotis dvikalbiu zodynu.
4.Kokie irodymai turetu buti pateikti?
Tai turetu buti dokumentai ,irodantys jusu vaiko buvimo salyje laikotarpi:
-irodymai jusu vaiko ivaziavimo i Jungtine Karalyste/Airija(t.y.antspaudas pase)
-laiskas is jusu vaiko pradines mokyklos, patvirtinantis data, kada jis/ji pradejo lankyti mokykla
5.Mano vaikas ka tik atvyko i Siaures Airija. Ar jis/ji privalo laikyti egzaminus?
Jeigu jusu vaikas atvyko i Siaures Airija pries 9-ta rugsejo 2016 tai jis/ji privalo laikyti egzaminus. Jei jusu
vaikas atvyko po nustatytos datos , tokiu atveju jis/ji negali laikyti egzaminu, taciau jus turite teise
pasinaudoti Specialia Nuostata(Special Provision) del patekimo i gimnazija(zr. Skyriu del Ypatingu
Aplinkybiu(Special Circumstances) ir Specialiu Nuostatu(Special Provision)zemiau).
6.Ar mano vaikas privalo laikyti egzaminus jeigu jis/ji neturi jokiu anglu kalbos ziniu?
Taip. Kaip jau minejome anksciau priegos tvarka suteiks tam tikros papildomos pagalbos. Taip pat veliau
turesite galimybe gauti pagalbos is Ypatingu Aplinkybiu.

Ar yra suteikiama kokia nors pagalba jei mano vaikas turi mokymosi
sunkumu(learning difficlty)?
1.Mano vaikas taip pat turi mokymosi sunkumu. Ar imanoma jam/jai tiketis kokios nors pagalbos
egzamino metu?
Taip. Yra suteikiama ivairi pagalba vaikams su negalia. Apie tai yra aprasoma skyriuje B registravimo
formoje. Jums reikia pazymeti atitinkama langeli.
2.Kokius irodymus tureciau pateikti?
Dokumentai irodantys vaiko negalia:
-medicininiai irodymai;
-pedagoginiai irodymai is pedagoginio psichologo(2 pagrindinio etapo);
-irodymai is pradines mokyklos, vaiko mokymosi sugebumu aprasymas.

3.Ar yra kokie nors kiti irodymai kuriuos galeciau pateikti, jeigu neturiu pedagoginio psichologo
pranesimo is 2 pagrindinio etapo?
Irodymai is nepriklausomo ar pedagoginio psichologo 1 pagrindinio etapo taip pat priimtini. Taciau tokiu
atveju jums reikes stipriu irodymu ir detalaus aprasymo is pradines mokyklos apie vaiko mokymosi
sugebumus ir sunkumus.
4.Ar mano vaikui reikia laikyti egzaminus, jeigu jis/ji priklauso specialiu ugdymo poreikiu
ataskaitoje(statement of Special Educational Needs)?
Vaikas, priklausantis specialiems ugdymo poreikiams, neprivalo laikyti egzaminu ir yra perkialiamas
i vidurine mokykla kitokiais budais.

Registracijos formu pildymas
1.Kur galima gauti registravimosi formas?
Registravimosi formas galite gauti AQE internetiniame tinklapyje(pazymeta registravimosi formose), AQE
gimnazijoje arba AQE biure. Kai kuriose pradinese mokyklose taip pat galima gauti sias formas. Formas
galima gauti nuo 2016metu geguzes 1dienos.
2.Ar CEA yra mokama?
Taip. Egzaminu laikymas kainuoja £48 kiekvienam vaikui. I kaina ieina visi trys egzaminai. Egzaminai yra
nemokami jei jusu vaikas gauna nemokama maista mokykloje. Tokiu atveju prie registravimosi formos
turetu buti pridetas laiskas kaip irodymas(t.y. patvirtinantis laiskas is svietimo ir bibliotekos valdybos
(EducationAuthority).
3.Ar yra kokie nors kiti tinkami irodymai jeigu neturiu laisko is svietimo ir bibliotekos valdybos
(Education Authority)?
Tokiu atveju jus turetumete susisiekti su valdyba ir pameginti gauti kopija. Jei tai neimanoma, irodymas is
pradines mokyklos bus taip pat priimtinas.
4. Jei negaliu rasti vaiko gimimo liudijimo ar yra galimybe pateikti kitus tapatybes irodymo
dokumentus?
Mes reikalaujame kopijos is trumpos ar ilgos gimimo liudijimo versijos. Jei tai neimanoma bus priimtina ir
paso kopija.
5.Ar pridedami dokumentai turi buti originalus(t.y.gimimo liudijimas,pasas,laiskai ir kt.)?
Ne. Dokumentai bus negrazinami, todel siuskite tik kopijas.
6.Kokios nuotraukos turi buti siunciamos su registracijos forma?
Turi buti siunciamos trys vienodos paso dydzio nuotraukos.
7.kokiu budu nuotraukos turetu buti pridetos prie registravimosi formos?
Nuotraukos turi buti priklijuotos su sausais piestukiniais klijais. Saugumo tvarka, del galimybes nuotrauku
atsiklijavimo, ant kiekvienos nuotraukos galines puses turi buti uzrasyta vaiko vardas, pavarde.

8.Kurios mokyklos pavadinima tureciau irasyti kur klausiama kur mano vaikas laikys egzaminus?
Pasirinkite viena is 34 gimnaziju, kuri yra patogiausia jums patiems. Butu geriausia , kad jusu vaikas
laikytu egzaminus toje pacioje mokykloje, kurioje juos laikys dauguma ju draugu.
9.Ar pasirinkta mokykla egzaminu laikymui turi buti ta pati, kuria mano vaikas nori pasirinkti
tolesniam lavinimuisi?
Ne. Gimnazija, kuria pasirenkate yra tik egzaminu laikymui. Egzaminams pasibaigus jus galite rinktis bet
kuria AQE gimnazija. Pareiskimai del gimnazijos pasirinkimo pasirodys vasario menesi. Tolesne
informacija apie tai bus suteikiama jusu vaiko pradineje mokykloje.
10.Ar as galiu buti garantuota/s, kad mano vaikas laikys egzaminus mokykloje, kuria pasirinkau?
I mokykla egzaminu laikymui papuolama pagal principo”pirmas atejai, pirmas papuolei” pagrinda.
Dazniausiai tevai papuola i mokykla, kuria jie pasirinko, taciau jei mokykla bus perpildyta iki to laiko kol
jusu forma bus atsiusta, mes jums paskirsime jusu antra pasirinkima.
11.As vis tiek nesu tikra/s kaip uzpildyti registravimosi forma.
Jeigu jums kyla sunkumu pildant formas, susisiekite su AQE biuru kaip imanoma greiciau.

Ypatingos Aplinkybes ir Specialios Nuostatos
1.Kas yra ypatingos aplinkybes ir specialios nuostatos?
Jeigu, egzaminams pasibaigus, jus manote, kad jusu vaikui kilo kokiu nors kliuciu del kalbos nezinojimo
arba egzamino metu ivyko kazkas kas leme jo/s netisinguma, jus galite kreitis i ypatingas aplinkybes ir
specialias nuostatas.
2.Ka daryti jei mano vaikas islaike egzaminus, bet rezultatai buvo paveikti del asmeniniu
aplinkybiu?
Egzaminams pasibaigus jus turetumete uzpildyti SC 16 forma ir prideti irodymus prie perkelimo formos,
kai dalyvausite perkelimo pokalbyje su savo pradines mokyklos direktoriumi vasario menesio pradzioje.
Del papildomos informacijos apsilankykite internetiniame tinklapyje Access,Special Circumstances and
Special Provision.

3.Kur galima gauti SC 16 forma?
Si forma bus isduodama nuo lapkricio 2016m. Ja galima gauti musu internetiniame tinklapyje arba bet
kurioje AQE gimnazijoje. Jeigu toks budas jums nepatogus, galite pasiskambinti AQE
biurui(02890224002) ir mes jums issiusime forma pastu.

Ivertinimu Dienos
1.Kaip mums suzinoti apie ivertinimu tvarka?
Po registracijos formos issiuntimo, jusu dukrai/sunui bus atsiusta priemimo kortele, kuri turetu buti laikoma
saugiai. Bus atsiusta detali informacija apie egzaminu laika ir ka jusu vaikas privalo tureti su savimi. Sia
kortele jusu vaikas privalo tureti su savimi atvykstant i kiekviena egzamina.

2.Ar gali vaikas apziureti mokykla, kurioje laikys egzaminus?
Gimnazija jums pranes apie kada ivyks susipazindinimo diena pries ivykstant egzaminams.
3.Ar tevai gali pasilikti mokykloje egzaminu metu?
Tai priklauso nuo mokyklos taisykliu. Informacija apie tai bus pateikta is pasirinktos gimnazijos pries
egzaminus.
4.Ka daryti jei mano vaikas susirgo vieno is egzaminu metu?
Vaikai privalo laikyti bent du is triju egzaminus. Tokiu atveju nepanikuokite. Rezultatai bet kokiu atveju
bus isvedami is dvieju egzaminu rezultatu.

Vertinimai ir Rezultatai
1.Kada pranesami rezultatai?
28/1/2017
2.Kas dar gauna mano vaiko rezultatu kopija?
Pradine mokykla taip pat gaus egzaminu rezultatu kopija.
3.Kokiu budu yra skaiciuojami rezultatai?
Rezultatai yra standartizuoti balais, sveikasis skaicius nuo 55 iki 145 is 100 vidurkio. Pernai metais
auksciausias ivertinimas buvo 129 balai.
4.Kaip zinoti, kad surinktu balu yra pakankamai papuolimui i issirinkta mokykla?
Tevai turetu susisiekti su issirinkta mokykla ir suzinoti kiek maziausiai surinktu balu yra pakankama i jos
patekima. Nors tai gali keistis kiekvienais metais, prikolausomai nuo mokyklos.
5.Ar galima perlaikyti egzaminus jei nesame patenkinti ju rezultatais?
Egzaminai gali buti perlaikyti; apie tai bus aptariama po rezultatu issiuntimo.
6.Kada suzinosime kuri mokykla prieme mano vaika?
Si informacija nera teikiama is AQE, ja galima gauti is svietimo ir bibliotekos valdybos (Education
Authority) geguzes pabaigoje.
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