Priėmimas į profesines mokyklas – internetu

Atsakymai į 10 aktualiausių klausimų

Šiemet pirmą kartą priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks internetu. Birželio 1 d.
prasidėjęs priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo įstaigose kartu su profesija galima įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą.
Stojantiesiems po 12 klasių suteikiama tik profesija. Mokymas nemokamas. Gerai
besimokantieji gauna stipendiją.

1.

Kada galima registruoti prašymus?

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.

2.

Į kiek programų galima pretenduoti?

Galima pasirinkti 5 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 3 programas. Visi
pasirinkimai lygiaverčiai. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, kurioje
mokykloje mokysis.

3.

Kada bus paskelbti priėmimo rezultatai?

Rugpjūčio 24 d.
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4.

Kada bus pasirašomos sutartys su būsimais mokiniais?

Rugpjūčio 25–30 d. profesinėse mokyklose. Papildomo priėmimo – rugsėjo 12–15 d.

5.

Kada paaiškės, kiek liko laisvų vietų?

Rugpjūčio 31 d. bus paskelbta LAMA BPO svetainėje. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 31
d. – 2017 m. rugsėjo 6 d. 17 val.

6.

Ar už prašymų registraciją ir kitką reikės mokėti?

Ne.

7.

Ar užsiregistravus internetu, į mokyklą reikės atnešti papildomus dokumentus?

Ne. Atestato ar pagrindinio ugdymo pažymėjimo duomenys mokykloms bus pasiekiami
automatiškai per interneto sistemą. Reikalingus kitus dokumentus, pvz., sveikatos pažymą, bus
galima pristatyti atvykus pasirašyti sutarties.

8.
būdu?

Jeigu nesiseka pateikti prašymo internetu, ar galima pateikti prašymą senuoju

Jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, galima atvykti į mokyklą. Kiekvienoje
mokykloje bus konsultantas, kuris padės tai padaryti.
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9.
Jeigu stojančiųjų į vieną vietą bus daugiau, negu planuojama priimti, pagal ką
bus atsirenkama?

Pirmumas tiems, kurių mokymosi pasiekimai bus aukštesni. Profesinio mokymo įstaigos, iš
anksto pranešusios, taip pat gali atlikti papildomą būsimųjų mokinių gebėjimų tinkamumo
vertinimą.

10.

Ar priėmimo tvarka vienoda visiems stojantiesiems?

Taip, ši tvarka galioja visiems, pirmą kartą stojantiems į profesinio mokymo įstaigą.

Atsakymai į 10 aktualiausių klausimų

Šiemet pirmą kartą priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks internetu. Birželio 1 d.
prasidėjęs priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/ .

Profesinio mokymo įstaigose kartu su profesija galima įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą.
Stojantiesiems po 12 klasių suteikiama tik profesija. Mokymas nemokamas. Gerai
besimokantieji gauna stipendiją.

1.

Kada galima registruoti prašymus?
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Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.

2.

Į kiek programų galima pretenduoti?

Galima pasirinkti 5 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 3 programas. Visi
pasirinkimai lygiaverčiai. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, kurioje
mokykloje mokysis.

3.

Kada bus paskelbti priėmimo rezultatai?

Rugpjūčio 24 d.

4.

Kada bus pasirašomos sutartys su būsimais mokiniais?

Rugpjūčio 25–30 d. profesinėse mokyklose. Papildomo priėmimo – rugsėjo 12–15 d.

5.

Kada paaiškės, kiek liko laisvų vietų?

Rugpjūčio 31 d. bus paskelbta LAMA BPO svetainėje. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio
31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d. 17 val.

6.

Ar už prašymų registraciją ir kitką reikės mokėti?

Ne.
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7.

Ar užsiregistravus internetu, į mokyklą reikės atnešti papildomus dokumentus?

Ne. Atestato ar pagrindinio ugdymo pažymėjimo duomenys mokykloms bus pasiekiami
automatiškai per interneto sistemą. Reikalingus kitus dokumentus, pvz., sveikatos pažymą, bus
galima pristatyti atvykus pasirašyti sutarties.

8.
būdu?

Jeigu nesiseka pateikti prašymo internetu, ar galima pateikti prašymą senuoju

Jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, galima atvykti į mokyklą. Kiekvienoje
mokykloje bus konsultantas, kuris padės tai padaryti.

9.
Jeigu stojančiųjų į vieną vietą bus daugiau, negu planuojama priimti, pagal ką
bus atsirenkama?

Pirmumas tiems, kurių mokymosi pasiekimai bus aukštesni. Profesinio mokymo įstaigos, iš
anksto pranešusios, taip pat gali atlikti papildomą būsimųjų mokinių gebėjimų tinkamumo
vertinimą.

10.

Ar priėmimo tvarka vienoda visiems stojantiesiems?

Taip, ši tvarka galioja visiems, pirmą kartą stojantiems į profesinio mokymo įstaigą.
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