BRANDOS
EGZAMINAI-2017
ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI
Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė

II. BRANDOS EGZAMINAI
MOKYKLINIAI:

Lietuvių kalbos,
Menų,
Technologijų,
Muzikologijos.

VALSTYBINIAI:

Lietuvių kalbos,
Biologijos,
Chemijos,
Fizikos,
Informacinių technolog.,
Istorijos,
Geografijos,
Matematikos,
Užsienio kalbų.

BRANDOS ATESTATUI GAUTI
REIKIA:
Turėti visų individualaus ugdymo plano
dalykų metinius įvertinimus ne
mažesnius kaip 4.
2. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą.
3. Išlaikyti lietuvių kalbos mokyklinį ar
valstybinį brandos egzaminą.
4. Išlaikyti vieno dalyko brandos egzaminą
1.

V.

LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS
EGZAMINUS (BE)
 Leidžiama laikyti lietuvių kalbos BE –
a) abiturientui, turinčiam patenkinamą
metinį įverinimą,
b) išlaikytą įskaitą.
 Leidžiama laikyti individualaus ugdymo plano
dalykų BE (išskyrus menų, technologijų ir
užsienio klalbų) – abiturientui, turinčiam
patenkinamą pasirinkto egzamino dalyko
metinį įvertinimą.
 Leidžiama laikyti ne individualaus ugdymo
plano BE.

IX.

ATLEIDIMAS NUO BRANDOS
EGZAMINŲ

Mokinys atleidžiamas nuo BE
vadovaujantis patvirtintu ligų
sąrašu. Šiuo atveju mokinys
negali laikyti pasirinktų BE.
Ką reikia daryti:
iki kovo 1 d. (kitu atveju – iki pasirinkto
egzamino dienos) pateikti:
a) prašymą gimnazijos direktorei,
b) medicininę pažymą su ligos
pavadinimu ar kodu, patvirtintą
GKK antspaudu.

Mokinys atleidžiamas nuo
pasirinkto laikyti užsienio kalbos BE, jei
yra išlaikęs tarptautinį užsienio
kalbos egzaminą ne žemesniu kaip B1
lygiu.

Ką reikia daryti:
iki pirmojo brandos egzamino pateikti:
a) prašymą gimnazijos direktorei
atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos
egzamino,
b) tarptautinį užsienio kalbos egzamino
išlaikymo dokumentą (originalą).

Susirgus sesijos metu šiuos dokumentus
mokinys ar jo artimieji gali pateikti -----------------------------------------ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
Atleistas nuo egzaminų mokinys jau
dalyko BE.
negalės jų laikyti.

XII.

EGZAMINŲ PRITAIKYMAI

Kam pritaikoma: turinčiam sveikatos
sutrikimų kandidatui.
Ką reikia daryti:
BE pasirinkimo metu (iki kovo 1 d.) pateikti:
a) prašymą gimnazijos direktorei dėl
egzamino užduoties pritaikymo,
b) GKK pažymą.
Sprendimą priima NEC direktorius.

Einamų metų BE sesijoje mokinys gali
laikyti ne daugiau kaip 7 bet kurio tipo BE:
 1-privalomą lietuvių kalbos,
 nuo 1-o iki 5-ių – pasirinktus.

Mokinys gali rinktis pasirenkamuosius
egzaminus ne tik iš individualaus ugdymo
plano dalykų, bet ir iš ugdymo plano
(patvirtinto ŠMM ministro) dalykų.

IV.


a)
b)
c)
d)



PRAŠYMŲ LAIKYTI BE
TEIKIMAS

Gimnazijos kandidatai iki 2017 m. vasario 20 d.
direktorės pavaduotojai Rasai Sabūnienei pateikia
vienodos formos prašymus, kuriuose nurodo:
laikomus egzaminus,
egzaminų tipą,
lietuvių kalbos įskaitos kalbėjimo temą,
dalykų, kurių egzaminus pasirenka, I pusmečio
įvertinimą ir kursą.
Nuo 2017 m. vasario 24 d. keisti įrašų prašymuose
negalima.

__________________________________________
___________________
(VARDAS, PAVARDĖ, asmens kodas)
__________________________________________
___________________
(telefonas, namų adresas)
Mokomoji kalba – lietuvių
Vilniaus Karoliniškių gimnazijos
direktorei Onai Mačernienei
PRAŠYMAS
LAIKYTI ĮSKAITĄ IR BRANDOS EGZAMINUS
2017-02-......
(data)
Prašau 2017 metais leisti laikyti įskaitą ir Brandos
egzaminus:

Pavyzdys

Įskaita
Lietuvių kalba ir
literatūra

Eil.
Nr

Kalbėjimo tema, (įrašyti)

Asmens laisvės problematika dvidešimto amžiaus
lietuvių autorių kūriniuose

Užsienio kalbos egzamino kalbėjimo
dalis

Data
Kovo 21, 22, 23 d.

Data

1.

Anglų kalba

Balandžio 10, 11, 12 d.

2.

Rusų kalba

Balandžio 11, 12 d.

3.

Vokiečių kalba

Balandžio 12 d.

4.

Prancūzų kalba

Balandžio 12 d.

Taip

Taip

Pavyzdys

Egzamino tipas
Nr. Brandos egzamino

pavadinimas

I pusm.
pažymys

Data

Kursas
A/B

Mokyklinis

5 Lietuvių kalba ir
literatūra

Birželio 5 d.

6 Fizika

Birželio 7 d.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡

7 Matematika

Birželio 9 d.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Valstybinis

Taip

1 Užsienio kalbos
Gegužės 20 d. ≡≡≡≡≡≡≡≡≡
(anglų) klausymo,
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
skaitymo ir rašymo
dalys

Taip

5

A

10

B2

(lentelėje įrašykite:- žodelius „taip“ ties
pasirinktais egzaminais, įskaita; - pasirinktą kalbėjimo
temą; - dalyko, kurio egzaminą ketinate laikyti pirmo
pusmečio pažymį, kursą.)
Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi
brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo,
vertinimo, brandos egzaminų rezultatų sutikrinimo stojimo į
kitas mokyklas tikslais.
Su Brandos egzaminų, įskaitos organizavimo ir
vykdymo tvarkomis, nuostatais, tvarkaraščiu bei vykdymo
instrukcijomis susipažinau.
__________ ___________________________
(parašas)
(vardas pavardė)

VI.

BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS

Pagrindinė – balandžio – birželio mėn.
Pakartotinė – birželio – liepos mėn.
Menų ir technologijų MBE vykdomi sausio – gegužės mėn.

Pakartotinėje sesijoje egzaminus(ą) laiko:
 Mokinys, kuriam egzaminas buvo atidėtas,
 Susirgęs pagrindinės sesijos metu, ir paprašęs
vietoj valstybinio lietuvių kalbos egzamino
laikyti mokyklinį.
 Pagrindinėje sesijoje neišlaikęs bet kurio tipo
lietuvių kalbos egzamino, pakartotinėje sesijoje
laiko tik mokyklinį egzaminą.

X.

BRANDOS EGZAMINŲ
ATIDĖJIMAS

 BE atidedamas pakartotinei sesijai:
a) susirgus prieš egzaminą ar egzamino metu ir jo nebaigus,
b) dėl kitų svarbių priežasčių.
 Ką reikia daryti:
Ne vėliau kaip kitą dieną po nelaikyto egzamino mokinys ar
jo artimieji mokyklos direktoriui pateikia
a) prašymą dėl BE atidėjimo pakartotinei sesijai (galima
prašyti keisti pasirinktą lietuvių kalbos valstybinį egzamino
tipą į mokyklinį),
b) medicininę pažymą ar kitą, priežastį paaiškinantį
dokumentą.
 Menų ir technologijų BE neatidedami.

X.

Mokinys, pasirinkęs valstybinį lietuvių kalbos
BE ir susirgęs pagrindinės sesijos metu, gali
pasikeisti šio egzamino tipą į mokyklinį
pakartotinėje sesijoje.
 Ką reikia daryti:

kartu su prašymu egzamino atidėjimui ir
motyvuojančiais atidėjimą dokumentais (ne vėliau
kaip kitą dieną po egzamino), gimnazijos direktorei
pateikti prašymą dėl valstybinio lietuvių kalbos
egzamino tipo keitimo į mokyklinį.

XXVII.

REZULTATŲ
SKELBIMAS



Valstybinių BE rezultatų datas nustato švietimo ir
mokslo ministras.
 Mokyklinių BE rezultatai skelbiami:
a. lietuvių kalbos egzamino – per 9 darbo dienas,
b. pakartotinės sesijos lietuvių kalbos egzamino – per 4
darbo dienas.
Gimnazijoje BE rezultatus mokiniui individualiai pateikia:
 direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Sabūnienė,
 dalyko, kurio egzaminą mokinys laikė, mokytojas,
 klasės auklėtoja.

XIX.

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

 Atvykdamas į egzaminą kandidatas privalo turėti asmens
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo
pažymėjimą).
 Kandidatai prie egzamino patalpos ateina ne vėliau kaip 15 min.

prieš egzamino pradžią.
 Į egzamino patalpą atsineša tik asmens dokumentą, rašymo
priemones (pieštukus, trintuką, mėlynus rašiklius) ir papildomas
priemones, kurios nurodytos to dalyko egzamino vykdymo
instrukcijoje.
 Pavėlavusiems ne daugiau kaip 30 min. egzaminą laikyti
leidžiama, bet užduočių atlikimo laikas jiems nepratęsiamas.
 Pavėlavusieji į užsienio kalbos BE kalbėjimo dalį daugiau kaip 15
min., šios egzamino dalies nelaiko.

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
 Kandidatui, neatvykusiam į egzaminą, jo dalį ar jo neišlaikiusiam,
kitus egzaminus laikyti leidžiama.
 Kandidatai turi rašyti tvarkingai ir įskaitomai, galutinius
atsakymus rašyti tik tamsiai mėlynu rašikliu.
 Neįskaitomi, neaiškūs, taip pat tik pieštuku parašyti atsakymai
vertinami kaip neteisingi.
 Ne tam skirtoje vietoje parašyti atsakymai nevertinami.
 Gali būti nevertinamas darbas, jame radus necenzūrinių užrašų,

piešinių, kitų ženklų, leidžiančių identifikuoti asmenį.
 Korektūros priemonėmis naudotis neleidžiama.
 Jeigu kandidatui reikia keisti rašiklį, jis tai pasako egzamino
vykdytojui.
 Kandidatas iš egzamino patalpos gali išeiti ne ilgiau kaip 5
minutėms, vykdytojo lydimas.

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
Kandidatas:
 klauso vykdytojų nurodymų,
 nesikalba tarpusavyje,
 užduotis atlieka savarankiškai,
 naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko BE
instrukcijoje,
 neskolina jų kitiems.
Kandidatams asmeninius daiktus (rankines, striukes, skėčius,
konspektus, lapus rašymui, mobiliuosius telefonus, ausinukus ir
kt.) draudžiama įsinešti į egzamino patalpą. Visi daiktai saugomi
egzamino centro rūbinėje.
Kandidatas, baigęs darbą anksčiau nei nustatyta egzamino
instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip 15 min. iki egzamino
pabaigos, atidavęs vykdytojui darbą, gali išeiti. Grįžti į egzaminą
negalima.
Kandidatai per vieną valandą po egzamino iš centro

XXXI.

ATSAKOMYBĖ

Kandidatas šalinamas iš egzamino
(darbas nevertinamas ir neatidedamas pakartotinei
sesijai) už:
 pasakinėjimą, stengimąsi gauti neleistinos pagalbos,
 naudojimąsi draudžiamomis priemonėmis (įsineštais į
egzamino patalpą asmeniniais daiktais),
 egzamino vykdytojo nurodymų nevykdymą,
 leidimą egzaminą vietoj savęs laikyti kitam asmeniui,
 kitokius egzamino tvarkos pažeidimus.
Sprendimą dėl šalinimo priima egzamino vykdytojas.

XXX.

PRAŠYMAI

 Mokinys, nesutinkantis su vertinimo komisijos pirmininko
sprendimu nevertinti jo darbo per 3 dienas po sprendimo
paskelbimo, gimnazijos direktorei pateikia motyvuotą

laisvos formos prašymą pakeisti sprendimą.
 Prašymus nagrinėjanti institucija priima 1 iš sprendimų:
- priimtas sprendimas nevertinti darbo pagrįstas ir teisėtas;
- įvertinti darbą, nes priimtas sprendimas nepagrįstas,
neteisėtas.

 Gauti prašymai išnagrinėjami per 15 darbo dienų.
Nagrinėjimas nesiejamas su BE tvarkaraščiu.

XXVIII. - XXIX.

APELIACIJOS

 Kandidatai apeliacijas dėl valstybinio BE įvertinimo gali
teikti mokyklos direktoriui per 3 darbo dienas nuo
rezultatų paskelbimo dienos.
 Valstybinių BE apeliacijos gali būti nagrinėjamos iki
liepos 18 d.
 Kandidatai apeliacijas dėl pagrindinės sesijos mokyklinio

BE įvertinimo gali teikti mokyklos direktoriui per 3 darbo
dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos.

 Pagrindinės sesijos mokyklinių BE apeliacijos

išnagrinėjamos per 5 darbo dienas.

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
 Su įskaitų ir egzaminų vykdymo instrukcijomis
pasirašytinai supažindina atitinkamo dalyko mokytojas.

Išsami informacija apie BE tinklapyje www.egzaminai.lt
 Informacija apie studijų programas tinklapiuose
www.mokslas.lt
www.smm.lt

www.lamabpo.lt

Mokinius į egzaminų centrus,
kurie bus ne Karoliniškių gimnazijoje,
lydės
gimnazijos mokytojas.

Abiturientams,
negrąžinusiems
vadovėlių, kitų knygų mokytojams ar į
biblioteką, per Brandos atestatų įteikimą
nebus išduodami Brandos atestato
priedai.
Todėl laiku surinkite mokytojų parašus
atsiskaitymo už knygas lape.
Nelaukite, kol mokytojai išeis atostogauti.

