Brandos egzaminai 2018. Svarbu žinoti.
 Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo
plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų
privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros.
 Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą (valstybinį ar mokyklinį) mokinys renkasi savo
nuožiūra.
 Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir
laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.
 Prašymą iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos dėl brandos darbo, sausio 16 dienos dėl menų ir
technologijų, o iki vasario 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo kandidatas
teikia mokyklos vadovui.
 Menų, technologijų brandos egzaminą gali rinktis mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko
programą. Šie brandos egzaminai vykdomi sausio–gegužės mėnesiais mokykloje, vertinami
brandos egzamino vertinimo centre.
 Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos
darbo keisti neleidžiama.
 Mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:
 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;
 individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus fizikos, informacinių technologijų,
menų, technologijų ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), brandos
egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to
dalyko metinį įvertinimą;
 individualaus ugdymo plano fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų brandos
egzaminus;
 ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos
(rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą.
 Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:
 kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
 susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus
leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to
dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
 mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą
pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
 Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą
nustato švietimo ir mokslo ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių
brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų
vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato NEC direktorius.
 NEC vadovaudamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko
brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo
pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100.
 NEC nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų
skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
 Pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui, rezultatai paskelbiami
per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos - per 4 darbo dienas. Brandos darbo rezultatai skelbiami
per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos.

 Kandidatai apeliacijas dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų gali pateikti mokyklos
vadovui per 2 darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
 VBE apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai
paskelbti, bet ne vėliau kaip iki liepos 20 dienos.
 Kandidatai apeliacinius prašymus dėl mokyklinių brandos egzaminų gali pateikti mokyklos
vadovui: pagrindinės sesijos - per 3 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to,
kai buvo paskelbti dalyko mokyklinio brandos egzamino rezultatai.
 MBE pagrindinės sesijos apeliaciniai prašymai išnagrinėjami per 5 darbo dienas, pakartotinės
sesijos – per 3 darbo dienas po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai;
 Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas
apeliacijos rezultatas.
 Nacionalinio egzaminų centro (NEC) interneto svetainėje http://www.nec.lt skelbiama:
 2018 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
 2018 m. Brandos egzaminų ir įskaitos tvarkaraščiai.
 2018 m. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas,
programa.
 Brandos egzaminų programos.
 Brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo instrukcijos.
 Brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai.
 Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai.
 Kita abiturientams aktuali informacija.
REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
Kandidatai:
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;
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;
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;
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;
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;

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 broko 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;
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;
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;
9. iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 minutes, vykdytojo lydimi;
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;
11. darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus brandos egzamino 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;
12. nutraukia užduoties atlikimą ir šalinami iš egzamino patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą,
mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą ir
vykdytojo nurodymų nevykdymą

