LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D.
ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS
ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-839 (TAR, 2021-05-21, Nr. 11292)
Vilnius
P a k e i č i u Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.
ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos
ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų
tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo egzamino ar jo dalies data;“.
2. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu kandidatui susirgus arba Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras) ar kitiems sveikatos priežiūros specialistams paskyrus
įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti egzamine, jis pats arba jo artimieji
turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos
egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir 29 punkte nurodytus dokumentus
mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami;“.
3. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:
„93. Egzaminų užduočių išdavimo savivaldybių administracijų direktorių arba jų įgaliotų
švietimo padalinių vadovų paskirtiems asmenims grafiką nustato Nacionalinės švietimo agentūros
direktorius. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu valstybinių brandos egzaminų
užduotys į savivaldybių administracijų švietimo padalinius pristatomos kurjerio paštu valstybinio
brandos egzamino vykdymo dieną nuo 5 val. iki 7 val. Nacionalinės švietimo agentūros
direktorius gali patvirtinti kitus egzaminų užduočių gavėjus ir pateikimo būdus.“
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