
 

INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMŲ 

      Joniškio r. švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi LR švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintais ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros 

įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, 

buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu“ https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418899/asr  bei  „Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289769/asr) rengia pažymas  „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo 

instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių“.   

Dėl pažymos gali kreiptis šių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai: 
 

-  regos sutrikimų; 

- klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų (mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai 

žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kuriam atlikta kochlearinio implanto operacija, lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos nelaiko); 

-  judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų; 

-  įvairiapusių raidos sutrikimų; 

-  mokymosi sutrikimų; 

-  elgesio ar (ir) emocijų (dėmesio, nerimo spektro) sutrikimo; 

-  kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartrijos, kalbos netekimo (afazijos)) sutrikimų; 

-  kompleksinio sutrikimo, kurio derinyje yra 6.1–6.7 punktuose nurodyti sutrikimai; 

-  kompleksinės negalios, kurios derinyje yra 6.1–6.7 punktuose nurodyti sutrikimai. 
 

Mokyklos Vaiko gerovės komisija informuoja mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl prašymo 
pateikimo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo 
instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui. 
 
 

 
Kokius dokumentus pateikti PPT, norint gauti egzaminų pritaikymo pažymą? 

1. Mokyklos Vaiko gerovės komisija Tarnybai pateikia: 

▪ 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašą, kuriems bus  reikalingos Tarnybos pažymos dėl brandos egzaminų, 

lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo (ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki nurodytos 

„Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros 

įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše“ datos). Prašome: 

- mokinių sąrašus atsiųsti Word variante (nesiųsti skenuoto dokumento) 

- lentelę pildyti labai atidžiai, t.y. tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, 

specialiųjų       ugdymosi  poreikių grupę, specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, paskutinio 

vertinimo PPT datą. 

▪ mokinio prašymo kopiją  dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei brandos egzaminų užduoties 

formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo, kuriame būtų įskaitomai įrašyta gyvenamoji 

(deklaruota) vieta. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289769/asr
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▪ Jei mokinys turi mokymosi sutrikimų (rašymo sutrikimą) mokykla pateikia aprašą apie šias 

mokinio daromas klaidas:  

- akustiškai panašias fonemas žyminčių raidžių (p-b; t-d; k-g; s-š, z-ž, c-č, s-c, š-č, š-ž, s-z, dz-z, 

dž-ž), balsių (e-ė; i-y; u- ū), dvibalsių (ie - ei) balsių - dvibalsių (uo - o; ie - ė; ie - e) painiojimą;  

- grafiškai panašių raidžių (p-b-d-g; ai-ia; ie-ei; ui-iu; uo-ou; u-n-m) painiojimą, veidrodinį raidžių 

rašymą; 

- Pridedami ir mokinio rašto darbai (rašinys, diktantas- pateikiami ištaisyti, originalai arba 

skenuoti); 

▪ Pateikia Tarnybai mokinio Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją  

(7,8 priedai), jei mokinys buvo vertintas ne Joniškio r. Švietimo centro pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje; 

Papildantys sveikatos priežiūros įstaigos dokumentai: 

o Klausos sutrikimą  turintis mokinys ar buvęs mokinys pateikia gydytojo otolaringologo pažymą apie 

klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė 

(vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas); 

o Regos sutrikimą turintis mokinys ar buvęs mokinys pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti 

nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo 

likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas); 

o Judesio ir padėties sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje nurodoma judesio ir padėties 

sutrikimo grupė (vidutinis, sunkus,  labai sunkus). 

o Įvairiapusį raidos sutrikimą - neurologo (psichiatro) pažymą, patvirtinančią sutrikimą. 

 

2. Mokyklos vaiko gerovės komisija paskiria atsakingą asmenį, kuris: 

 

▪ palaikytų ryšį su Tarnyba; 

▪ informuotų apie aptarto su mokiniu, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (ir/ar jo tėvais), dėl specifinio 

mokymosi (skaitymo) sutrikimo (esant vidutiniams, dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi 

poreikiams), jo, mokytojais būtinybę organizuoti gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir 

užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus atskiroje brandos egzamino centro 

patalpoje; 

▪ informuotų apie aptarto su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio 

raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, mokytojais būtinybę laikyti brandos egzaminus mokiniui 

įprastoje ugdymosi aplinkoje (t.y. mokykloje, kurioje mokomasi/mokytąsi) ; 

▪ pasiimtų paruoštas egzaminų pritaikymo pažymas iš Tarnybos (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo 

bus informuotas nurodytais kontaktais). 
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