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2021 2022 IR 2022 2023  
BRANDOS DARBO  

VYKDYMO INSTRUKCIJA III GIMNAZIJOS  MOKINIAMS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. 2021 2022 ir 2022 2023 os 

2021 2022 
(toliau  mokinys) .  

2. Brandos darbo vykdymo centras (toliau  vykdymo centras) yra mokykla, kurioje moki-
nys  

3. Brandos darbo vertinimo centras (toliau  vertinimo centras) yra mokykla, kuri savival-
o ap-

. 
 

II SKYRIUS 
BRANDOS DARBO PASIRINKIMAS 

 
4. vidurinio ugdymo programos individualaus 

ugdymo plano dalyko iki 2022 m. sausio 15 d.  
5. Mokykla iki 2022 m. sausio 22 d. 

juos patvirtina.  
6. Mokyklos vadovas iki 2022 m. vasario 5 d. -as) ir 

-us). 
7.  iki 2022 m. vasario 12 d. 

TAS pateikia : 
7.1. mokinio duomenis (vard , pavard ) ir jo  
7.2. brandos darbo vadovo vard , pavard ,  (-uosius) -

. 
 

III SKYRIUS 
BRANDOS DARBO EIGA 

 
8. Brandos darbas rengiamas nuo 2022 m. sausio 30 d. iki 2023   
9. 22 m. kovo 9 d. mokinys 

suder  Darbo plane pateikiamas ir  
10. Mokinys, vadovaudamasis Brandos darbo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

-
, parengtu ir  

11. Brandos darbas rengiamas ugdymo proceso metu ar kitu su brandos darbo vadovu su-
derintu laiku mokykloje ar kitur. Esant poreikiui, suderinus su brandos darbo vadovu, o brandos darbo 
vadovui  su mokyklos vadovu, mokinys  
gose, mokslo institucijose, pvz., STEAM centruose, universitetuose, mokslo institutuose. 
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12. Mokinys konsultuojamas brandos darbo vadovo, 
pagal brandos darbo atlikimo plan . Esant poreikiui, suderinus su brandos darbo vadovu, o brandos 
darbo vadovui  su mokyklos vadovu, mokinys 

 
mokyklos Tokios konsultacijos gali vykti ir nuotoli-

 
13. 

teikia darbo vadovui ir, , naudodamasis 
virtualiosiomis mokymosi aplinkomis, pvz., Google Classroom  ir kt. 

14. 22 4 d. oje KELTAS 
suvedami mokinio brandos darbo tarpiniai rezultatai.  

 
Brandos darbo tarpini  rezultat  
Eil. 
Nr.  

Mokinys Mokoma-
sis dalykas 

Informacija 
apie bran-
dos darbo 

 

Tema* Tikslas  Skiriami 

informaci-

 

Skiriami 
at-

likimo me-

 

Skiriami 

brandos 
darbo re-

 

 Maksimalus t  
         2                  2                   2 

1         
...          

*Iki brandos darbo    Pakoreguota tema 
 . 

 
15. Mokinys, atiduodamas vertinti , u patvirtina brandos darbo ir 

 (1 priedas)
 

16. 22 9 d. mokinys 
brandos darbo  (be pried ) PDF formatu . Brandos darbo vado-
vas perduoda mokinio  PDF formatu asmeniui, mokykloje atsakingam 

PDF formatu 
  

17. 22 19 d. Nacionalin  organizuoja 
  el  sistema. 

18. Iki 2022 30 d. 
 o tikrinimo el

nimo sistema rezultatus ir teikia apie brandos darbo  
  teikiama procentine Jei dau-

elektroninio 
 To-

 amas mokiniui koreguoti. A ti elektro-
 iki 2022 0 d. 

 
kymu sudarytai plagiato prevencijos komisijai.  brandos darbo 

e nimo , parengia 
darbo vertinimo. 

19. vadovui yra perduodama rekomen-
dacija  vertinimo. rekomendacija, mokyklos vadovas perduoda 
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mokinio brandos darbo vadovui ir brandos darbo vertinimo komisijos pirmininkui. Darbo vadovas su 

 
20. 23 m. vasario 11 d. brandos darbo vadovas  mokinio bran-

 (su priedais, jei yra), e  sistema, taip pat 
, jeigu toks yra. Visus savo jis fiksuoja vertinimo lape ir  perduoda 

vertinimo komisijos pirmininkui .  
21.  iki 2023 m. vasario 15 d. brandos darbo  

(su priedais, jei yra), parengt  t  ir PDF formatais, pateikia vertinti brandos darbo ver-
tinimo komisijos pirmininkui.  

22. Brandos darbo vertinimo komisijos 

iki 2023 m. kovo 8 d.
ir komisijos pirmininkui elektroniniu  

instrukcijai. Vertinimo komisijos pirmininkas per 2 darbo dienas 
(iki 2023 m. kovo 10 d.) brandos darbo vadovui elektroniniu   pastabas. 

teikia vertinimo komisijos pirmininkui 

elektroniniu  brandos darbo pris-
 

23. 
vadovas  (su priedais, jei yra) , 

 ir PDF formatais, perduoda 
 (su priedais, jei yra), 

 PDF formatu,  
24. Brandos darb  pristatymai vertinimo komisijoms vyksta iki 2023 m.  10 d. Mo-

kiniui brandos darbui pristatyti skiriama iki 15 min.  
25. Mokinio brandos darbo ie patys vertintojai, kurie vertino ir jo darbo 

 
 

IV SKYRIUS 
BRANDOS DARBO VERTINIMAS 

 
26. Brandos darbas vertinamas brandos darbo vertinimo centre. Vertinimo centrai ir verti-

nimo datos os 
iki 2023 m. vasario 10 d.  

27. Brandos darbo vertinimo komisijas  iki 2023 m. vasario 10 d. sudaro 
os 

dos darbus, vertinimo komisijos pir-

kurios yra brandos darbo vykdymo centrai, administracijos atstovams.   
28. (dalyko specialistas 

arba mokyklos vadovo pavaduotojas, arba ) 
komisijos nariai, kurie yra atitinkamo dalyko mokytojai ar specialis-

tai. 
brandos darbo vertinimo 

us ir vertinimo komisijos 
darb  gali , 

vietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalin   

brandos darbo vertinimo centre. 
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29. Brandos darbo vertinimo komisijos pirmininkas organizuoj , 
perduoda brandos darbo vertinimo lapus ir pan

 su vertinimo komisijos nariais aptariama brandos darbo vertinimo tvarka, vertinimo inst-
rukcija Brandos darbo vertinimo ko-
misijos  

30.  
30.1. 

ir (ar) ; vertinimo komisijos pirmininkui pateikia 
savo ; 

30.2.  ir (ar) , ir brandos 
; kiekvienas vertinimo komisijos narys vertinimo 

komisijos pirmininkui pateikia b  . 
31. Pasibaigus brandos darb  pristatymams, vertinimo 

brandos darbo vertinimo (2 priedas) ir  
32. nustatytu laiku suveda 

vertinimo protokolo . Jis i
perduoda sutikrinti vertinimo komisijos pirmininkui, , 

gautus rezultatus balais, brandos darbo (3 priedas). Rezultatai 
skelbiami iki 2023 m. 20 d. 

33. vertinimo centre brandos darbus pris-
o vadovai. Komisijai leidus, pristatyme gali dalyvauti ir brandos 

darbo nepristatantys vidurinio ugdymo programos mokiniai. 
34. Per brandos darbo atlikti vertinimo 

gali tik vertinimo komisijos nariai. 
35. 

 
36. V

per pristatym  yra atsakingas mokyklos vadovas arba uo. 
37. 

 arba  
38. 

 
38.1. 

rodytu laiku. Prie kompiuterio esantiems vertinimo komisijos pirmininkui ir nariams mokinys turi 
 

38.2.  mokyklos vadovui nusprendus ir mokiniui 
sutikus, daromas skaitmeninis 
kyklos vadovas. 

39. V
2023 m. 

10 d.
mokykl  vadovus. 

40. Siekdama , pasibaigus brandos darbo vykdymui, 
Nacionalin   gali paimti ir . 

41. 

   135 punkt ). 



5 
 

42. Brandos darbo , 
kiekvieno mokinio brandos darbo  

 (su priedais, jei yra) PDF formatu, brandos darbo produkto nuotrauka arba 
). 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

43. Vykdymo centro vadovas  paskirti 
brandos darbo konsultantais   us, pa-

 brandos darbus  
______________________ 

  


