PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017-11-16 d. įsakymu Nr. 883

2018 METŲ
BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS
Įskaita

Data
(įskaita vyks gimnazijose)

Lietuvių kalba ir lit.

vasario 28 – balandžio 20 *

PAGRINDINĖ SESIJA
VALSTYBINIAI BRANDOS EGZAMINAI
(egzaminai vyks patvirtintuose Marijampolės sav. valstybinių
brandos egzaminų centruose)

Egzaminas
Data
Pradžia
Užsienio k. (anglų)
balandžio
9.00 val.
kalbėjimo dalis
4-6
Užsienio k. (rusų)
balandžio
9.00 val.
kalbėjimo dalis
5-6
Užsienio k. (vokieč.) balandžio 6
9.00 val.
kalbėjimo dalis
Užsienio k. (rusų)
balandžio 21
9.00 val.
Užsienio k.(vokiečių) balandžio 28
9.00 val.
Užsienio k. (anglų)
gegužės 3
9.00 val.
Inform. technologijos gegužės 12
9.00 val.
Fizika
gegužės 19
9.00 val.
Biologija
gegužės 26
9.00 val.
Lietuvių kalba ir lit.
birželio 2
9.00 val.
Matematika
birželio 9
9.00 val.
Istorija
birželio 18
9.00 val.
birželio 20
9.00 val.
Geografija
birželio
22
9.00 val.
Chemija
MOKYKLINIAI BRANDOS EGZAMINAI
(egzaminai vyks patvirtintuose Marijampolės sav. mokyklinių
brandos egzaminų centruose)

birželio 5
Muzikologija (I D)
birželio 14
9.00 val.
(II D)
sausio 22 –
Technologijos
*
gegužės
25
Menai
Brandos darbas mm 2017 m. rugsėjo 18 d. – 2018
m. kovo 16 d.

PAKARTOTINĖ SESIJA
VALSTYBINIAI BRANDOS EGZAMINAI
(egzaminai vyks Kauno m. bazinėj mokykloj)

Egzaminas
Lietuvių kalba ir
literatūra
Užsienio k. (anglų)
Biologija
Užsienio k.(vokiečių)
Matematika
Užsienio k. (rusų)
Istorija
Užsienio k. (anglų,
rusų, vok) kalbėjimas
Inform. technologijos
Fizika
Geografija

Pradžia

Data
birželio 25

9.00 val.

birželio 26
birželio 26
birželio 27
birželio 28
birželio 28
birželio 29
liepos 2

9.00 val.
13.00 val.
13.00 val.
9.00 val.
13.00 val.
9.00 val.
9.00 val.

liepos 3
liepos 3

9.00 val.
13.00 val.

birželio 27

9.00 val.

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO
DEPARTAMENTO
ŠVIETIMO SKYRIUS

Chemija
liepos 4
9.00 val.
MOKYKLINIAI BRANDOS EGZAMINAI
(egzaminai vyks patvirtintuose Marijampolės sav. mokyklinių
brandos egzaminų centruose)

Muzikologija (I D)
(II D)
Lietuvių kalba ir
literatūra

birželio 29
liepos 5
liepos 9

13.00 val.
9.00 val.
9.00 val.

Pastaba. * mokyklos vadovo nustatytu laiku
_________________________________

Informaciją paruošė
Valdimantas Kvietkauskas, Marijampolės savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
departamento Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas,
tel. (8 343) 90 068, mob. (8 620) 28 066;
el. p. valdimantas.kvietkauskas@marijampole.lt

2018
Pravartu žinoti…

Mokinys ir buvęs mokinys 2018 m. brandos
atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir
literatūros bei dar vieno dalyko brandos egzaminus.
Kiekvienas kandidatas, be lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip
šešių dalykų brandos egzaminus.
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
tipą – valstybinį ar mokyklinį – galima pasirinkti.
Visi pasirenkamieji brandos egzaminai, išskyrus
muzikologijos, menų ir technologijų, yra valstybiniai.
Muzikologijos, menų ir technologijų – mokykliniai.
Brandos darbas prilyginamas mokykliniam egzaminui.
Brandos atestatui gauti privaloma išlaikyti lietuvių
kalbos ir literatūros įskaitą.
Menų ir technologijų brandos egzaminus gali
rinktis mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko ugdymo
programą.
Pasirinkus menų ir technologijų mokyklinius
brandos egzaminus kandidatas ruoš kūrybinio
(baigiamojo) darbo aprašą, kurį vėliau kartu su kūrybiniu
darbu (baigiamuoju produktu) pristatys egzamino
vertinimo komisijai.
Pagrindinės brandos egzaminų sesijos pradžia –
2018 m. balandžio 2 d. Pakartotinės sesijos pradžia –
birželio 25 d., pabaiga – liepos 9 d.
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo
vėliausią datą nustato LR Švietimo ir mokslo ministras.
Pagrindinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros
egzamino ir brandos darbo rezultatai skelbiami per 13
darbo dienų, pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir
literatūros egzamino – per 4 darbo dienas.
Abiturientai dėl brandos egzaminų pasirinkimo,
nurodant jų tipą (valstybinis ar mokyklinis), prašymus
privalo pateikti mokyklos direktoriui: iki 2017 m. sausio
16 – dėl menų ir technologijų, iki vasario 24 – dėl kitų
brandos egzaminų pasirinkimo. Pasirinkto egzamino ar
jo tipo vėliau keisti negalima.
Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos
egzaminų atleidžiamias mokyklos vadovo įsakymu,
jeigu: iki kovo 1 d. 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 ir prie ligos
pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;
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; iki vasario 24 d. pasirinkę laikyti
užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ir iki
pirmojo pagrindinės sesijos ar jo dalies brandos
egzamino, nustatyto brandos egzaminų tvarkaraštyje,
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; 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 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. Sprendimą dėl atleidimo nuo
egzaminų priima mokyklos direktorius. Atleistas nuo
brandos egzaminų kandidatas negali laikyti nė vieno
pasirinkto egzamino.
Sesijos metu mokiniui susirgus, jis arba jo
artimieji privalo apie tai informuoti mokyklos direktorių
ne vėliau kaip kitą dieną po dalyko brandos egzamino.
Buvę mokiniai (nesimokantys pagal vidurinio ugdymo
programą asmenys, turintys mokymosi pasiekimų
pažymėjimus, liudijančius, kad yra mokęsi šios
programos baigiamojoje klasėje), pageidaujantys laikyti
brandos egzaminus iki sausio 16 ar vasario 24 d. turi
kreiptis į mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų
pažymėjimą, direktorių; reorganizuotos, likviduotos

mokyklos buvęs mokinys – į mokyklos (Marijampolės
Suaugusiųjų mokymo centro, Parko g. 9, Marijampolė,
tel. (8 343) 52 959, el. p. smcmari9@gmail.com),
turinčios teisę išduoti brandos atestatą, direktorių.
Egzaminus eksternams (asmenims, įgijusiems
vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba
užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos
baigiamosios
klasės
mokiniams)
organizuos
savivaldybės bazinė mokykla – Marijampolės Sūduvos
gimnazija (R. Juknevičiaus g. 32, tel. (8 652) 89 364,
el. p. rastine@suduva.marijampole.lm.lt . Prašymus
pateikę nuo sausio 16 d. iki vasario 24 d. bazinės
mokyklos direktoriui, juos laikys pagrindinės sesijos
metu. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau
kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos
pradžios – Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui.
Pateikiant prašymą, privalu turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę,
leidimą gyventi Lietuvoje arba vairuotojo pažymėjimą),
vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos
atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos
diplomą). Vidurinį išsilavinimą įgijusieji užsienyje –
švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio
išsilavinimo pripažinimo, studijų kokybės vertinimo
centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti
kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su
sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, arba studijų
kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio
kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje
teikiamam viduriniam išsilavinimui ir užsienio šalies
mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo
mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje
klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys) ir kvitą apie
grynųjų pinigų įmoką už pasirinktus laikyti brandos
egzaminus (už kiekvieną egzaminą po 14,48 Eur.).
Visa naujausia informacija apie egzaminus
pateikiama Nacionalinio egzaminų centro interneto
svetainėje www.nec.lt. Šiais klausimais galima
pasiteirauti ir Marijampolės savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo
skyriuje, tel. (8 343) 90 068; mob. (8 620) 28 066 arba
el. p. valdimantas.kvietkauskas@marijampole.lt
_________________________________________

