SUPAŽINDINIMAS SU BRANDOS
EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO TVARKOS APRAŠU

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS
Kandidatai prašymus pateikia iki
sausio 16 dienos dėl menų ir technologijų,
vasario 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų.

Esminių permainų 2018 metais nėra, tačiau
abiturientams ir jų mokytojams rekomenduojama
atkreipti dėmesį į keletą pasikeitimų.

Brandos egzaminų tvarkaraštis. Dėl šiais mokslo
metais prisidėjusių 10 papildomų ugdymo dienų
daugiau brandos egzaminų bus rengiama
šeštadieniais: pernai buvo 6, šiemet - 9. Mokiniams,
kurie egzaminą laikys šeštadieniais, prieš tai bus
suteikiama laisva diena. Fizikos ir informacinių
technologijų valstybiniai brandos egzaminai vyks
anksčiau - gegužės mėnesį. Visų valstybinių brandos
egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 d.,
apeliacijos dėl valstybinių brandos egzaminų
rezultatų išnagrinėtos iki liepos 20 d

REZULTATŲ SKELBIMAS, APELIACIJOS
Sutrumpėja apeliacijų teikimo laikas. Apeliaciją bus galima pateikti ne
per 3, o per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
Pateikus apeliaciją, mokinio darbas vertinamas iš naujo.

Dėl to, kad nuo 2018 m. bus palaipsniui pereinama prie skenuotų
mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu, mokiniai per
egzaminus turės naudotis tik juodos spalvos tušinukais, korektūros
priemonėmis naudotis negalima.
Norint baigti mokyklą ir gauti brandos atestatą, privaloma išlaikyti 2
brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną laisvai
pasirinktą.

Stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose
mokyklose būtinas užsienio kalbos bei matematikos egzaminas,
pastarojo nereikia tik pretenduojantiems į menų studijas.

LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINĄ
17. Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti
mokyklos vadovo įsakymu
17.1. mokiniui:
17.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki pagrindinės sesijos
šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir
išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
17.1.2. individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus fizikos, informacinių
technologijų, menų, muzikologijos, technologijų ir užsienio kalbos (anglų,
prancūzų, rusų, vokiečių), brandos egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio
egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;
17.1.3. individualaus ugdymo plano fizikos, informacinių technologijų,
užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir
technologijų brandos egzaminus;
17.1.4 ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus
užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios,
egzaminą;
17.1.5. rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą.

ATLEIDIMAS
NUO
BRANDOS
EGZAMINŲ
(1)
28. Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo
įsakymu, jeigu:
28.1. iki kovo 1 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir
medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti
asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio
8 d. įsakymu Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo
brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“, prie ligos pavadinimo yra nurodytas
atleidimo terminas „nuolat“;
28.2. iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino
dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę
pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo
brandos egzaminų, sąraše, o prie ligos pavadinimo nurodytas atleidimo terminas
baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;
28.3. iki vasario 24 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos
egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino ar jo dalies, nustatytos
įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, mokyklos vadovui pateikė tarptautinį
užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų
metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti
nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino
išlaikymo dokumento kopija.

ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ (2
29. Mokinys ir buvęs mokinys, negalintys laikyti brandos egzaminų dėl ligos, ne vėliau kaip iki pagrindinės sesijos pradžios mokyklos
vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su prašymu jie turi pateikti sveikatos priežiūros
įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu. Pažymoje nurodomas TLK-10 kodas iš Ligų,
galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo.
30. Atleisti nuo brandos egzaminų mokinys ir buvęs mokinys negali laikyti pasirinktų brandos egzaminų.
31. Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau
kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir 29 punkte nurodytus dokumentus,
mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami.
32. Mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą (esant
dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams), pasirinkę užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
brandos egzaminą ir turintys negalią patvirtinantį dokumentą, mokyklos vadovo įsakymu atleidžiami nuo pasirinkto užsienio kalbos
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo ir klausymo dalių. Jei mokykloje nėra galiojančių negalią
patvirtinančių dokumentų, jie mokyklos vadovui pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos
sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus
klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas). 29. Mokinys ir buvęs mokinys, negalintys laikyti brandos egzaminų dėl ligos, ne vėliau
kaip iki pagrindinės sesijos pradžios mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su
prašymu jie turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu.
Pažymoje nurodomas TLK-10 kodas iš Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo.
30. Atleisti nuo brandos egzaminų mokinys ir buvęs mokinys negali laikyti pasirinktų brandos egzaminų.
31. Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau
kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir 29 punkte nurodytus dokumentus,
mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami.
32. Mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą (esant
dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi 10
poreikiams), pasirinkę užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminą ir turintys negalią patvirtinantį
dokumentą, mokyklos vadovo įsakymu atleidžiami nuo pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos
egzamino kalbėjimo ir klausymo dalių. Jei mokykloje nėra galiojančių negalią patvirtinančių dokumentų, jie mokyklos vadovui
pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje
turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas).

BRANDOS EGZAMINO ATIDĖJIMAS.
EGZAMINO DALIŲ LAIKYMAS
Mokyklos, o eksterno – bazinės mokyklos, vadovo įsakymu brandos
egzaminas ar jo dalis, išskyrus gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų,
vokiečių) I dalį, atidedama pakartotinei sesijai:
33.1. kandidatui, dėl svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį
dokumentą) negalinčiam laikyti brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės
sesijos metu;
33.2. kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam
brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu
(pateikusiam mokyklos vadovui prašymą dėl brandos egzamino ar jo dalies
atidėjimo ir (ar) darbo nevertinimo bei medicininę pažymą ne vėliau kaip kitą
dieną po dalyko brandos egzamino);
34. Brandos darbas, technologijų ir menų brandos egzaminai ir gimtosios
kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalis
neatidedama.

PRITAIKYMAI
41. Kandidatui, pateikusiam pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo
pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties
formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo, brandos egzamino
užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikomos vadovaujantis
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
42. Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų
konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją
sudaromos brandos egzamino vykdymo sąlygos. Prašymą kartu su gydytojų
konsultacinės komisijos pažyma iki kovo 1 dienos mokinys ir buvęs mokinys
pateikia mokyklos vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Namie
mokytas mokinys, negalintis atvykti į dalyko brandos egzamino centrą, todėl
pageidaujantis laikyti brandos egzaminus ir pristatyti brandos darbą namie,
raštu teikia prašymą mokyklos vadovui.
43. Mokyklos vadovas, remdamasis jam pateiktais dokumentais, priima
sprendimą dėl dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijų pritaikymo
sveikatos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams.
44. Nacionalinio egzaminų centro direktorius, remdamasis mokyklos vadovo
pateiktais kandidatų dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko brandos
egzamino užduoties ir vertinimo instrukcijos pritaikymo specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems kandidatams.

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS (1)
75. Kandidatai:
75.1. atvykdami į brandos egzaminą ar jo dalį privalo turėti asmens

tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba
leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;
75.2. prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše
sužino savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos
egzaminas, prie patalpos ateina ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki
brandos egzamino pradžios;
75.3. prieš įeidami į patalpą, vykdytojui pateikia asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą
gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į patalpą, tik jam
leidus;
75.4. turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas
priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens
tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo
pažymėjimą, kuris brandos egzamino metu gali būti padėtas ant suolo /
stalo. Į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos
perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama;

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS (2)
75.5. pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu dalyko brandos
egzamino vykdymo instrukcijoje nenurodomas kitas laikas, laiko
egzaminą, tačiau jiems brandos egzamino užduoties atlikimo laikas
nepratęsiamas. Pavėlavusieji į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų,
vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių
nuo jam skirto laiko pradžios šios egzamino dalies nelaiko;
75.6. kai pasirašo vykdymo protokoluose, gauna dalyko brandos
egzamino užduotis, jas padeda ant stalo / suolo krašto, vykdytojui
leidus, patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo
spausdinimo broko, užduočių sąsiuvinius užverčia ir laukia vykdytojų
nurodymų. Pastebėję užduočių sąsiuvinyje ar atsakymų lapuose
spausdinimo broką ar tuščius lapus, apie tai praneša vykdytojui.
Užduotis pradeda atlikti, vykdytojui paskelbus dalyko brandos
egzamino pradžią. Šis punktas netaikomas užsienio kalbos (anglų,
prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo daliai;
75.7. klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai,
nesikalba tarpusavyje, netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis
kandidato atsineštomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko
brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, jų neskolina;

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS (3)

75.8. rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik juodai rašančiu
tušinuku, nesinaudoja korektūros priemonėmis. Atsakymų lape nerašo su
užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių, jeigu to daryti
nereikalauja dalyko brandos egzamino užduotis. Jeigu būtina keisti rašiklį,
privalo tai pasakyti vykdytojui. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų,
vokiečių) ar gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) užduotis
atlieka ta kalba, kurios egzaminą jie laiko. Šis punktas netaikomas užsienio
kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo daliai;
75.9. iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 minutes,
vykdytojo lydimi;
75.10. baigę darbą anksčiau, negu nustatyta dalyko brandos egzamino
vykdymo instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos
egzamino pabaigos, ir atidavę vykdytojui atsakymų lapus ir užduočių
sąsiuvinius, gali išeiti iš brandos egzamino patalpos. Negali grįžti į egzamino
patalpą iki brandos egzamino ar jo dalies pabaigos. Per vieną valandą po
egzamino pabaigos pageidaujantieji iš dalyko centro administratoriaus gali
atsiimti egzamino užduoties sąsiuvinį. Šis punktas netaikomas užsienio kalbos
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo daliai;
pabaigą, ir laukia, kol vykdytojai surenka atsakymų lapus ir užklijuoja vokus. Iš
egzamino patalpos išeina, tik vykdytojui leidus, ir išsineša savo egzamino
užduoties sąsiuvinį. Šis punktas netaikomas užsienio kalbos (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo daliai;

