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P a k e i č i u  Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 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 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.3. Mokinys – vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys (išskyrus 

mokinį, kuris mokosi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą) arba III gimnazijos klasės 

mokinys, baigęs atitinkamo vidurinio ugdymo programos dalyko programą, jei, vadovaujantis 

mokyklos ugdymo planu, dalyko mokymas buvo intensyvinamas, pageidaujantis laikyti įskaitą.“ 

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. Įskaita vykdoma einamųjų mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose 

(toliau – tvarkaraščiuose), kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras, nurodytu laikotarpiu 

mokyklos vadovo nustatytu laiku.“ 

3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip: 

„8. Buvęs mokinys prašymą laikyti įskaitą pateikia iki einamųjų metų spalio 24 dienos 

mokyklos, kurioje jam buvo išduotas mokymosi pasiekimų pažymėjimas, vadovui; reorganizuotos 

ar likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, 

vadovui; buvęs mokinys, mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs laisvės atėmimo vietoje 

veikiančioje mokykloje, prašymą teikia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto 

asmens paskirtos mokyklos vadovui.“ 

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

„9. Mokykla Mokinių registre iki einamųjų metų spalio 24 dienos sudaro vardinius įskaitą 

laikančių mokinių ir buvusių mokinių sąrašus.“ 

5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

„11. Nacionalinis egzaminų centras įskaitos temų pavyzdžius mokykloms yra pateikęs 

duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.“ 

6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

„13. Lietuvių kalbos mokytojas pasirašytinai supažindina mokinius su įskaitos programa ir 

šiuo aprašu ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 16 dienos ir buvusius mokinius – jiems pateikus 

prašymą laikyti įskaitą.“ 

7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

„24. Iki einamųjų metų vasario 25 dienos įskaitai vykdyti ir vertinti mokyklos vadovo 

įsakymu paskiriama įskaitos vykdymo ir vertinimo komisija (toliau – komisija), ją sudarantys 
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komisijos pirmininkas, vykdytojas (-ai) ir vertinimo grupė (-ės) pasirašytinai supažindinami su 

įsakymu.“ 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė     Jurgita Petrauskienė 


