SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ,
PRIĖMIMAS PRASIDĖJO NUO 2017 M. BIRŽELIO 1 D.
Nuo 2017 m. gegužės 31 d., įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 patvirtinta priėmimo tvarka.
Stojančiųjų prašymai priimti mokytis teikiami per LAMA BPO informacinę sistemą.
Norinčius mokytis smalininkų technologijų ir verslo mokykloje, konsultuojame registruojantis LAMA
BPO sistemoje:
 Atvykite į mokyklą adresu Parko g. 4, Smalininkai, Jurbarko r., į 205 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais
nuo 8.00 iki 17 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.
 Teiraukitės telefonais 8 447 56131; mob. tel. 868244900; 868244904; 861692635;
 Rašykite elektroniniu paštu: ugdymas@stvm.lt; info@stvm.lt; vidmantap@gmail.com;
 Sekite naujienas mūsų Facebook paskyroje.
2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
TERMINAI
Veiksmai
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai
kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio
mokymo įstaigose
Likusių laisvų vietų paskelbimas
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai
kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio
mokymo įstaigose

Data
2017 m. birželio 1 d.2017 m. rugpjūčio 18 d.
iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
2017 m. rugpjūčio 25 d.2017 m. rugpjūčio 30 d.
2017 m. rugpjūčio 31 d.
2017 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. rugsėjo 6 d.
iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
2017 m. rugsėjo 12 d.2017 m. rugsėjo 15 d.

SUTARTIES PASIRAŠYMO METU PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI







Išsilavinimo dokumentai (originalai).
Sveikatos pažyma/os: 086/a forma ir 027-1/a forma (asmenims iki 18 m.).
Dvi nuotraukos dokumentams (3x4).
Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal
formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę aukščiau išvardytus dokumentus ir
atitinkamą(-us) dokumentą(-us) dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
PAPILDOMA INFORMACIJA







Aktyvus neformalusis švietimas, gera sporto bazė.
Visi norintys gali apsigyventi mokyklos bendrabutyje.
Važinėjimas į mokyklą kompensuojamas arba pavežėjama mokyklos transportu.
Pažangiems mokiniams, siekiantiems pirmos kvalifikacijos, skiriama stipendija.
Mokykloje yra valgykla.

