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INFORMACIJA APIE BRANDOS EGZAMINUS
Gimnazijoje IV klases kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dana Kanclerienė (tel. 249 6786). Prašome į ją
kreiptis visais IV klasių mokinių ugdymo ir egzaminų organizavimo klausimais.
 Gimnazijos nustatytos formos prašymai dėl laikomų egzaminų pateikiami klasės auklėtojui iki 2019 m. lapkričio 21 d.
Pasirinktų brandos egzaminų keisti negalima. Menų egzaminus abiturientai rinkosi iki rugsėjo 25 d.
 Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, kalbų įskaitų nuostatai, mokomųjų dalykų egzaminų programos, įskaitų ir
egzaminų tvarkaraščiai, ankstesnių metų egzaminų užduotys, kita informacija apie brandos egzaminus skelbiama:
 Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje www.nec.lt
 Mūsų gimnazijos internetinėje svetainėje www.daukanto.vilnius.lm.lt
IV-ųjų klasių mokiniai su egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka jau supažindinti.
 Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko
brandos egzaminą ar brandos darbą. Iš viso galima laikyti ne daugiau kaip septynis egzaminus ir brandos darbą.
 Organizuojami ir vykdomi tik valstybiniai brandos egzaminai šių dalykų: matematikos, istorijos, geografijos, biologijos,
fizikos, chemijos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų).
 Organizuojami ir vykdomi tik mokykliniai brandos egzaminai: menų (muzikos, dailės, fotografijos, teatro), muzikologijos ir
technologijų.
 Valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminas yra tik lietuvių kalbos ir literatūros.
 Pakartotinės sesijos metu galima perlaikyti tik lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, jeigu mokinys neišlaikė valstybinio
ar mokyklinio egzamino pagrindinės sesijos metu. Atkreipiame dėmesį, kad pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas
vyks 2019 m. liepos 10 d. Prašome neplanuoti abiturientų išvykų tą dieną, kol nebus paskelbti pagrindinės sesijos lietuvių kalbos ir
literatūros egzamino rezultatai.
 Pakartotinės sesijos metu egzaminus laiko ir tie mokiniai, kuriems egzaminas atidedamas dėl ligos ar kt. svarbių,
pateisinamų priežasčių.
Kitų neišlaikytų brandos egzaminų tais pačiais metais perlaikyti negalima.
 Mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu iki lapkričio 24 dienos 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 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“, prie
ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“.
 Mokiniui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos
metu, egzaminas atidedamas pakartotinei sesijai. Susirgimą patvirtinančius dokumentus pateikti ne vėliau kaip kitą dieną po dalyko
brandos egzamino.

ĮSKAITOS
 Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą mokiniai laikys gimnazijoje 2020 m. vasario 25 d. – balandžio 20 d. Įskaitos laikymo
grafikas mokiniams bus paskelbtas gimnazijoje.
 Užsienio kalbų brandos egzamino kalbėjimo dalį mokiniai laikys 2020 m. balandžio 15, 16, 17 d. Atkreipiame dėmesį, kad
įskaitos organizuojamos mokinių pavasario atostogų metu, atitinkamai prailginus atostogų laiką. Pavasario atostogų laikas IV klasių
mokiniams yra išskaidytas, prašome neplanuoti išvykų nurodytomis dienomis.

EGZAMINAI. PAGRINDINĖ SESIJA
Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Menai

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 15, 16, 17 d. (T, K, Pn)

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 16, 17 d. (K, Pn)

Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 17 d. (Pn)

Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. gegužės 4 d. (P)

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir
rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 9 d. (Š)

Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2020 gegužės 13 d. (T)

Valstybinis

2020 m. gegužės 18 d. (P) **

Valstybinis

2020 m. gegužės 26 d. (A)

Informacinės technologijos

Valstybinis

2020 m. gegužės 28 d. (K)

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis
Valstybinis

2020 m. gegužės 30 d. (Š)

Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir
rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 3 d. (T) **

Matematika

Valstybinis

2020 m. birželio 5 d. (Pt)

Geografija

Valstybinis

2020 m. birželio 9 d. (A)

Chemija

Valstybinis

2020 m. birželio 11 d. (K)

Istorija

Valstybinis

2020 m. birželio 15 d. (P)

Biologija

Valstybinis

2020 m. birželio 17 d. (T)

Fizika

Valstybinis

2020 m. birželio 19 d. (Pt)

Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir
rašymo dalys
Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo
dalys

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 3 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio
kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

APIE PROFESIJAS, STUDIJŲ KRYPTIES PASIRINKIMĄ
Dar neapsisprendusiems, kuriuo keliu pasukti baigus gimnaziją, gali padėti įstaigos, teikiančios konsultacijas ir pagalbą renkantis
profesiją, planuojant karjerą:
 Vilniaus pedagoginė - psichologinė tarnyba, Vivulskio g. 2a, registracija telefonu 8 5 265 0908;
 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, ugdymo karjerai skyrius www.mukis.lt, Žirmūnų g. 1b, tel. 8 5 277 2394;
 UAB „Kalba.lt“, Lvovo 25, IV aukštas www.kalba.lt – apie studijas užsienyje;
 Informaciją stojantiesiems teikia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Internetinės svetainės adresas http://www.lamabpo.lt
PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Jei mokinys jaučia nerimą, sunkiai susikaupia, prastai miega, nepasitiki savimi, pagalbos galima kreiptis į:
 Vilniaus miesto pedagoginę - psichologinę tarnybą, A. Vivulskio g. 2a, registracija telefonu 8 5 265 0908;
 Jaunimo psichologinės paramos centrą; http://www.jppc.netgroup.lt/
 “Jaunimo liniją“ – 8 800 28 888 visą parą; http://www.jaunimolinija.lt
 Gimnazijos psichologė Asta Januškevičienė konsultuoja 110 kabinete arba galima parašyti elektroninį laišką adresu
asta_jan@yahoo.com. Jos darbo laiką rasite gimnazijos internetinėje svetainėje adresu: http://www.daukanto.vilnius.lm.lt/
PATARIMAI TĖVAMS
 Prisiminkite, kad egzaminą laikote ne jūs, bet jūsų vaikas. Venkite gąsdinti ir numatyti neigiamas pasekmes, nedramatizuokite
situacijos, pasistenkite išlikti ramūs.
 Palaikykite vaikus, suteikite reikalingą pagalbą: padėkite mokytis, geriau planuoti pasiruošimo laiką, ieškokite reikalingos
informacijos, nuraminkite savo vaiką, pasirūpinkite buitiniais dalykais (pav., reguliariu maitinimu) ir pan.
 Daugiau dėmesio skirkite vaiko pasiruošimui egzaminams, o ne jų rezultatams. Džiaukitės tais rezultatais, kuriuos parodo
vaikas. Jeigu rezultatai Jūsų nedžiugina, pagalvokite apie ateities alternatyvas, suteikite vilties.
 Apie savo nerimą daugiau kalbėkite su sutuoktiniu, draugais, bendradarbiais negu su vaiku. (Psichologė Vilma Voišnienė)

