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Brandos egzaminų sesijos

•Organizuojamos dvi brandos egzaminų 
sesijos:

•– Pagrindinė (mokyklinių ir valstybinių) 
gegužės 2 d. - birželio 17 d. Sesijos pradžia 
sutampa su pirmojo brandos egzamino data.

•– Pakartotinė birželio 20 d. – liepos 7 d.



BRANDOS EGZAMINAI



Valstybiniai ir mokykliniai

•Lietuvių kalbos ir literatūros.



Tik valstybiniai 

•Biologijos,

•chemijos, 

• fizikos, 

•geografijos,

• informacinių technologijų, 

• istorijos, 

•matematikos, 

•užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių).



Tik mokykliniai 

•Gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), 

•menų, 

•muzikologijos

• technologijų .



•Mokinys brandos atestatui gauti privalo 
išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros ir dar 
vieno dalyko brandos egzaminą.



•Mokinys be lietuvių kalbos ir literatūros 
brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne 
daugiau kaip šešių dalykų brandos 
egzaminus.



PRAŠYMŲ PATEIKIMAS



•Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus 
mokinys teikia mokyklos vadovui. Prašyme 
turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, 
egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl 
asmens duomenų tvarkymo, brandos 
egzaminų organizavimo.



•Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo 
tipo keisti neleidžiama.



LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS 
EGZAMINUS



•Mokiniui, turinčiam patenkinamą dalyko metinį 
įvertinimą, šio dalyko pasirinktą brandos 
egzaminą mokyklos direktoriaus įsakymu 
leidžiama laikyti pagrindinės sesijos metu.

•Mokiniui, turinčiam nepatenkinamą dalyko 
metinį įvertinimą, neišlaikiusiam gimtosios ar 
užsienio k. įskaitos, atitinkamo individualaus 
ugdymo plano dalyko brandos egzamino laikyti 
neleidžiama.



Brandos egzaminą pakartotinės
sesijos metu laiko:

•Mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzamino įvertinimą 
pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to 
dalyko brandos egzaminą. 

•Mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių k. 
valstybinio brandos egzamino įvertinimą 
pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to 
dalyko brandos egzaminą.



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS



•Atvykdami į brandos egzaminą mokinys 
privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą 
arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo 
pažymėjimą;



•Prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą 
esančiame sąraše sužino savo grupę, vietos 
numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos 
egzaminas, į patalpą ateina ne vėliau kaip 
prieš 15 min. iki brandos egzamino pradžios.



•Mokinys ateidamas į egzaminą turi tik 
dalyko brandos egzamino vykdymo 
instrukcijoje nurodytas priemones ir asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą



•Mokinys rašo tvarkingai ir įskaitomai, 
galutinį atsakymą parašo tik tamsiai mėlynai 
rašančiu rašikliu, nesinaudoja korektūros 
priemonėmis. Atsakymų lape nerašo su ja 
nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia 
piešinių, jeigu to daryti nereikalauja dalyko 
brandos egzamino užduotis.



•Mokinys iš patalpos gali išeiti tik esant 
būtinybei ne ilgiau kaip 5 minutes vykdytojo 
lydimas.



•Kandidatai 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.



APELIACIJOS



•Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos 
direktoriui per tris darbo dienas nuo 
valstybinio brandos egzamino rezultatų 
paskelbimo dienos.

•Pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną 
po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos 
egzamino rezultatai.



•Pagrindinės sesijos valstybinių brandos 
egzaminų rezultatai skelbiami iki liepos 11 d.



•Su 2015 m. brandos egzaminų aprašu, 
egzaminų tvarkaraščiu ir 2014 m. egzaminų 
užduotimis galima susipažinti 
www.egzaminai.lt


