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DĖL BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIO

Siekiant  kompensuoti  galimus  mokymosi  praradimus  dėl  COVID-19  pandemijos

pagrindinė 2020–2021 m. m. brandos egzaminų sesija pradedama vykdyti š. m. birželio 7 d. 

Pasibaigus  abiturientų  ugdymo  procesui,  nuo  gegužės  24  d.  iki  birželio  4  d.

mokykloms  rekomenduojama  organizuoti  konsultacijas  abiturientams,  skirtas  pasiruošti  brandos

egzaminams. Tikslinėms konsultacijoms rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 20 val. 

Menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai vykdomi IV gimnazijos klasėse

ugdymo proceso metu nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gegužės 10 d. (1 lentelė). Gimtosios

kalbos  (baltarusių,  lenkų,  rusų,  vokiečių)  I  dalis  yra  viešasis  kalbėjimas.  Ši  egzamino  dalis

organizuojama  ugdymo proceso metu  nuo 2021 m. balandžio 2 d.  iki  2021 m. gegužės  18 d.

mokyklos  vadovo  nustatytu  laiku.  Brandos  darbą  renkasi  ir  rengia  III–IV  gimnazijos  klasės

mokiniai  ugdymo  proceso  metu  tvarkaraštyje  nurodytu  laiku.  Numatyta,  kad  šie  egzaminai  ir

brandos darbas gali vykti ir nuotoliniu būdu.

Pagrindinės sesijos brandos egzaminai vykdomi nuo 2021 m. birželio 5 d. iki 2021 m.

liepos 2 d. ir laikomi kontaktiniu būdu (2 lentelė). Sudarant 2020–2021 m. m. pagrindinės sesijos

tvarkaraštį  užtikrinti  pakankami  laiko  intervalai  tarp  keturių  dažniausiai  pasirenkamų  – lietuvių

kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos ir istorijos egzaminų.

Pakartotinės  sesijos  egzaminai  vykdomi  nuo   liepos  5  d.  (3  lentelė).  Juos  laiko

kandidatai, kuriems brandos egzaminas dėl pateisinamų priežasčių neatvykus į pagrindinės sesijos
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brandos  egzaminą  mokyklos  vadovo  sprendimu  yra  atidedamas,  taip  pat  kandidatai,  kurie

egzaminus laiko namuose, laisvės atėmimo vietose ir pan.

Visų  brandos  egzaminų  trukmė  prailginama  15  minučių,  siekiant  sudaryti

abiturientams geresnes sąlygas tinkamai atlikti egzaminų užduotis. 

Pagal preliminarų tvarkaraštį pagrindinės sesijos Lietuvių kalbos valstybinio brandos

egzamino rezultatus planuojama paskelbti liepos 15 d., visų kitų valstybinių brandos egzaminų –

liepos 23 d., o apeliacijas ketinama išnagrinėti iki rugpjūčio 3 d.
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