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POKYČIAI 2018-2019-ŲJŲ M.M. BRANDOS 

EGZAMINŲ TVARKARAŠTYJE

• 2018-2019 mokslo metai, palyginti su praėjusiais,
yra ir vėl pailginti, tačiau tai nenulėmė brandos
egzaminų tvarkaraščio. Numatyti tik 2 egzaminai
šeštadieniais (anglų kalbos klausymo, skaitymo ir
rašymo dalių bei lietuvių kalbos ir literatūros).

• Siekiant sudaryti sąlygas egzaminus organizuoti
taip, kad jie netrukdytų ugdymo procesui,
egzaminų tvarkaraštis patvirtintas rugpjūčio
mėnesį, o mokinių pasirinkimai paaiškėjo lapkričio
mėnesio pradžioje.



POKYČIAI 2018-2019-ŲJŲ M.M. BRANDOS 

EGZAMINŲ TVARKARAŠTYJE

• Tradiciškai, priklausomai nuo mokinių egzaminų
pasirinkimų gali būti, jog prancūzų ir vokiečių kalbų
(klausymo, skaitymo ir rašymo dalys) valstybiniai
brandos egzaminai vyks tą pačią dieną (birželio 6
dieną).

• 2018–2019 mokslo metų tvarkaraščiuose numatyta,
kad brandos darbas, menų ir technologijų
mokykliniai brandos egzaminai prasidės spalio 1
dieną, o baigsis balandžio 1 dieną, t. y., tuo pačiu
laiku.

• Leista rinktis brandos darbą III gimnazijos klasės
mokiniams.



Egzaminų pasirinkimas (minimalūs 

rodikliai)

• 2019 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti

išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei

matematikos brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų

aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40.

• Stojant į kolegijas, šių trijų valstybinių brandos egzaminų

įvertinimų vidurkis turės būti ne mažesnis negu 25.

• Išimtis – menų studijos, į jas stojantiems vidurkis bus

skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių brandos egzaminų

– lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.



Mokyklos įvertinimo reikšmė

• 2019 m. stojant į aukštąsias mokyklas taip pat

bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių

įvertinimų vidurkį.

• Į universitetus galės būti priimami stojantieji,

kurių penkių privalomų mokytis dalykų

įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7,

• į kolegijas – ne mažesnis negu 6.



Mokyklos įvertinimo reikšmė
• Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus

iš brandos atestato priede įrašytų aštuonių dalykų:

– lietuvių kalbos ir literatūros;

– gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba vokiečių);

– užsienio kalbos;

– matematikos;

– istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos

kurso;

– biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos

mokslų kurso;

– meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos

krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba

specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba

meninio, arba muzikos) programos dalyko;

– bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba

specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.



Rekomenduojame

Mokyklose organizuoti ugdymo procesus taip,

kad mokiniams, pasirinkusiems tvarkaraštyje

anksčiau numatytus vykdyti brandos egzaminus,

iki egzamino vykdymo dienos būtų suteiktos

reikiamos konsultacijos.

Iš anksto bus sudarytos vykdymo grupės ir apie

tai pranešama būsimų vykdytojų darbdaviams

tam, kad mokyklos galėtų atitinkamai redaguoti

II pusmečio tvarkaraščius.



Vykdytojai

Pagrindiniams egzaminams – anglų kalbos,

lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos –

reikia po 410 vykdytojų.

Šiuo metu, pavyzdžiui, anglų kalbos egzamino

vykdymui deleguotas 278 mokytojai.

- 132 vykdytojai.



134 20 20 Lietuvių k. ir lit. 374

149 17 22 Anglų 410

198 11 30 Matematika 242

45 9 8 Istorija 112

72 19 12 Biologija 99

131 20 Fizika 42

138 17 20 Chemija 28

34 9 6 IT 52

131 8 20 Geografija 26

22 2 4 Rusų 10

55 3 8 Vokiečių 7

40 6 Prancūzų 3

132 5 20

224 15 32

29 4

135 6 20

216 29 32

94 13 16

126 11 18

16 7 2

28 5 4



XXVI SKYRIUS

KANDIDATŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ 

VERTINIMAS

„114. Brandos darbo ir mokyklinio brandos egzamino

darbų vertinimo centrus (toliau – mokyklinio brandos

egzamino vertinimo centras) ir brandos darbo ir mokyklinio

brandos egzamino vertinimo komisijas iki einamųjų metų

vasario 10 dienos skiria savivaldybės administracijos direktorius

ar jo įgaliotas asmuo. Nustatoma mokyklinio brandos egzamino

vertinimo komisijos darbo ir vertinamų darbų saugojimo vieta.

Į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų sudėtį

rekomenduojama įtraukti mokytojus tų mokyklų, kurių kandidatų

darbai nebus vertinami tame centre.



VEDĖJO ĮSAKYMAI

• 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.

35-451 patvirtinti pagrindinės sesijos

valstybinių brandos egzaminų (1

priedas) ir mokyklinių (2 priedas)

brandos egzaminų vykdymo centrai.



VEDĖJO ĮSAKYMAI

• 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 35-23

patvirtinti brandos darbų vertinimo centrai ir

nustatytos vertinimo datos:

• Kovo 20 d., 9 val.

• biologijos – LSMU gimnazija;

• chemijos, matematikos, istorijos – VDU

„Rasos“ gimnazija.

• Neatvykusiems dėl pateisinamos priežasties

brandos darbų vertinimai vyks kovo 21 d., 15

val. paskirtuose centruose.



VEDĖJO ĮSAKYMAI

• 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 35-25

patvirtintos brandos darbo vertinimo

komisijos.

• 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 35-26

patvirtinti mokyklinių brandos egzaminų

vertinimo centrai, lietuvių kalbos ir literatūros,

gimtosios (rusų) kalbos ir muzikologijos

vertinimo komisijos; nustatytos darbų

saugojimo vietos.



XXVI SKYRIUS

KANDIDATŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ 

VERTINIMAS

Asmuo, turintis privačių interesų dėl vertinamų artimų

giminaičių ar pavienių kandidatų dalyko brandos egzamino

rezultatų, negali būti mokyklinio brandos egzamino vertinimo

komisijos narys.

Mokytoją į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisiją

skiria ir su Aprašu pasirašytinai supažindina jo darbdavys.

Brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų

mokinių darbai pristatomi ir vertinami mokyklinio brandos

egzamino vertinimo centruose.

Technologijų, menų mokinių darbų vertinimo datos

patvirtinamos ir egzamino vertinimo komisija skiriama

mokyklos, kuri paskirta dalyko brandos egzamino

vertinimo centru, vadovo įsakymu.“



XXVI SKYRIUS

KANDIDATŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ 

VERTINIMAS

„123. Brandos darbo, menų ir technologijų

brandos egzamino vertinimo komisijos

pirmininkai kartu su atsakingais asmenimis

įkelia kandidatų gautų taškų suvestines, jas

išspausdina ir pasirašo ne vėliau kaip iki

einamųjų metų balandžio 1 d. dienos.“



XXVI SKYRIUS

KANDIDATŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ 

VERTINIMAS

„124. Vertinimo metu kilus įtarimui, kad kandidatai

užduotis atliko nesavarankiškai, naudojosi pašaline pagalba, jų

darbai perduodami vertinimo komisijos pirmininkui. Vertinimo

komisijos pirmininkas, nustatęs, kad kelių kandidatų dalyko

brandos egzamino užduotis ar jos dalis atlikta identiškai, ar

naudotasi pašaline pagalba, priima motyvuotą sprendimą dėl jų

darbų ar jų dalių nevertinimo ir apie tai surašo aktą. Aktas

perduodamas: mokyklos, kurios kandidato mokyklinio brandos

egzamino darbas buvo nevertintas, vadovui kartu su

įvertintais darbais ir vertinimo rezultatų protokolais.

Rezultatų protokole įrašoma, kad darbas nevertintas.“



VBE vertinimas

2018-2019 m. m. elektroniniu nuotoliniu būdu 

bus vertinami:

• visi darbai – fizikos, IT, biologijos, chemijos, 

užsienio kalbos (anglų);

• dalis lietuvių kalbos ir literatūros VBE darbų. 



Rašiklis VBE

• Egzamine reikia naudotis tik juodos spalvos

šratinuku, nes nuo 2018 m. palaipsniui bus

pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų

vertinimo elektroniniu būdu.

• Ir 2018-2019 m. m. prašysime VBE centrų

vykdymo patalpas aprūpinti pigiausiais

atsarginiais juodais šratinukais.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ


