PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA
INFORMACIJA ABITURIENTAMS, MOKYTOJAMS, TĖVELIAMS

Į PAGALBĄ ABITURIENTUI
1. Abiturientų supažindinimas su 2018 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašu. 2018 m. sausio mėn.
2. IV gimnazijos klasės mokinių supažindinimas su priėmimo į aukštąsias mokyklas
organizavimo ir vykdymo tvarka. 2018 vasario mėn.
3. IV gimnazijos klasės mokinių tėvų susirinkimas „Dėl supažindinimo su Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“. 2018 m. sausio 18 d.
INFORMACIJA APIE BRANDOS EGZAMINUS
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, kalbų įskaitų nuostatai, mokomųjų
dalykų egzamino programos, įskaitų ir egzaminų tvarkaraščiai, ankstesnių metų egzaminų užduotys,
kita informacija apie brandos egzaminus skelbiama Nacionalinio egzaminų centro internetinėje
svetainėje www.nec.lt.
Gimnazijos nustatytos formos prašymai dėl laikomų egzaminų pateikiami direktoriaus
pavaduotojai ugdymui iki 2018 m. vasario 24 d.
SVARBU 2018 M.
Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir
literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Iš viso galima laikyti ne daugiau, kaip septynis egzaminus.
Organizuojami ir vykdomi tik valstybiniai brandos egzaminai šių dalykų: matematikos, istorijos,
biologijos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų, užsienio kalbų, geografijos.
Organizuojami ir vykdomi tik mokykliniai brandos egzaminai: menų (muzikos, dailės) ir
technologijų.
Valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminas yra tik lietuvių kalbos ir literatūros.
Pakartotinės sesijos metu bus galima perlaikyti tik lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, jeigu
mokinys neišlaikė valstybinio ar mokyklinio egzamino pagrindinės sesijos metu. Pakartotinės
sesijos metu egzaminus laiko ir tie mokiniai, kuriems egzaminas atidedamas dėl ligos ar kitų
pateisinančių priežasčių.

APIE PROFESIJAS, STUDIJŲ KRYPTIES PASIRINKIMĄ
Dar neapsisprendusiems, kuriuo keliu pasukti baigus mokyklą, gali padėti Stakliškių gimnazijos
karjeros koordinatorė Daiva Švedienė ( daiva.svediene@gmail.com ), kuri teikia konsultacijas ir
pagalbą renkantis profesiją, planuojant karjerą.

Informaciją stojantiesiems teikia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO). Internetinės svetainės adresas http://www.lamabpo.lt

SVARBIOS DATOS


Įskaitų laikymo grafikai bus paskelbti mokykloje kovo mėnesio pabaigoje, o egzaminų
tvarkaraštis jau dabar pakabintas skelbimų lentoje.

Mokslo metų pabaiga – 2018 m. gegužės 25 d.
Planuojama brandos atestatų įteikimo šventė – 2018 m. liepos mėnesį.

STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA YRA PASIRUOŠUSI KIEKVIENĄ
DIENĄ PRIIMTI BET KURĮ SAVO BENDRUOMENĖS NARĮ, KURIAM REIKALINGA
MŪSŲ PAGALBA.

