
INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ, LIETUVIŲ KALBOS IR 
LITERATŪROS ĮSKAITOS PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 
POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS  

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas (t. y. mokinys, buvęs mokinys ir 
eksternas) mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo 
pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, 
vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo. 
 

Tarnyba, vadovaudamasi Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų 
įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 
pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu, prašo: 
 

1. Informuoti šiuos mokinius dėl galimybės pateikti prašymą dėl brandos 
egzaminų užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos 
vadovui; 

2. Tarnybai pateikti 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinio, buvusio 
mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriam bus reikalinga 
Tarnybos pažyma dėl brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 
pritaikymo, duomenis. 

3.  Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti duomenis ir 
dokumentus; 

o Atkreipkite dėmesį į:  
o ar mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio 

mokymosi (skaitymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų ar dėl įvairiapusio 
raidos sutrikimo, būtina organizuoti brandos egzaminą atskiroje patalpoje, o 
užduotys, pateiktos raštu, būtų vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant 
informacines technologijas; 

o ar mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio 
raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtina laikyti brandos egzaminus 
savo mokykloje, kai vykdytoju bus skiriamas švietimo pagalbą teikiantis specialistas. 

o  pateikti Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo 
pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Tauragės 
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.  

o pateikti Tarnybai šio mokinio lietuvių kalbos rašto darbus (rašinius, 
diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus), jei mokiniui buvo nustatytas: specifinis 
mokymosi (rašymo) sutrikimas, bendrieji mokymosi sutrikimai, įvairiapusis 
raidos sutrikimas, silpnaregystė (vidutinė, žymi). O taip pat: judesio ir padėties 
(vidutiniai, sunkūs, labai sunkūs) sutrikimai ar neurologiniai sutrikimai, kai mokinio 
raštas yra neįskaitomas (sunkiai įskaitomas) ir per egzaminus bus reikalingas 
kompiuteris rašymui; 

o pateikti individualų pagalbos planą, kuris buvo taikomas mokiniui, 
kuriam nustatytas įvairiapusis raidos sutrikimas. 
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Mokiniai, kurie turi klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, regos sutrikimą, 

judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusį raidos sutrikimą, kalbėjimo 
ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, 
privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus: 

 
1. mokinys, turintis klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, pateikia 

sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą 
ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė 
(nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ar 
kochlearinis implantas); 

2. mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje 
turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, 
aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas); 

3. mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą bei neurologinių 
sutrikimų, pateikia gydytojo ortopedo arba gydytojo neurologo išduotą pažymą, 
patvirtinančią judesio ir padėties (vidutinis, sunkus, labai sunkus), neurologinius 
sutrikimus ir jų laipsnį; 

4. mokinys, turintis įvairiapusį raidos sutrikimą – pateikia gydytojo 
psichiatro (arba gydytojo neurologo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą; 

5. mokinys, turintis kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), 
dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, pateikia gydytojo neurologo (arba 
šeimos gydytojo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą. 

 


