1. 2017 m. birželio 1 d. prasideda priėmimas ir jis vyksta per LAMA BPO priėmimo sistemą – elektroniniu
būdu http://www.lamabpo.lt arba http://profesinis.lamabpo.lt
2. Priėmimas vykta nuo 2017-06-01 iki 2017-08-18.
3. Mokinys pageidavimą mokytis gali pateikti namuose elektroniniu būdu. Taip pat jis gali atvykti į mūsų
mokymo centrą, kur priėmime budintis žmogus padeda mokiniui jo vardu užpildyti prašymą LAMA BPO
sistemoje.
4. Informacija apie mokinio išsilavinimą po registracijos jau turi būti matoma sistemoje. Tačiau, jei mokinys
mokslus yra baigęs seniau, išsilavinimo dokumentai turi būti nuskanuoti ir įkelti į sistemą.
5. Būtinas mokinio veikiantis elektroninis paštas.
6. Mokinys gali pateikti iki 5 pageidavimų (gali rinktis skirtingas specialybes, skirtingas mokymo įstaigas).
7. Mokiniai, kurie yra baigę kolegiją ar universitetą, gali mokytis mūsų mokymo centre.
8. Mokiniai, kurie yra baigę dvi ar tris specialybes profesinėje mokykloje ir nori dar įgyti trečią ar ketvirtą
profesiją, TIKRAI negali būti priimti.
9. Dėl mokinių, kurie yra baigę vieną specialybę profesinėje mokykloje ir nori įgyti antrą specialybę, ŠMM
vieningo sprendimo nepriėmusi. Reikia bandyti registruotis ir stebėti ar sistema tai leis.
10. Tik po 2017-08-18 mokinys el.paštu gaus informaciją, į kokias specialybes jis priimtas ir išsirinks vieną,
kurią jis nori mokytis.
11. Mokiniai turi galutinai apsispręsti, kurią specialybę renkasi nuo 2017-08-18 iki 2017-08-23.
12. Iki 2017-07-24 mūsų mokymo centras visus stojančiuosius, kurie pasirinko mūsų mokymo centre rengiamas
specialybes, turi pakviesti pateikti reikalingus dokumentus ir pasirašyti mokymosi sutartį.
13. Sutarčių sudarymas mokymo centre vyks 2017-08-25 iki 2017-08-30.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:
14. 2017-08-31 iki 2017-09-06 vyks papildomas priėmimas į laisvas vietas.
15. Nuo 2017-09-07 iki 2017-09-10 stojantysis turi apsispręsti kurią specialybę renkasi.
16. Per papildomą priėmimą stojantysis gali pasirinkti 3 pageidaujamas specialybes.
17. Iki 2017-09-11 mūsų mokymo centras visus stojančiuosius, kurie pasirinko mūsų mokymo centre rengiamas
specialybes turėtų pakviesti pateikti reikalingus dokumentus.
18. Sutarčių su papildomai pakviestaisiais sudarymas mokymo centre vyks 2017-09-12 iki 2017-09-15.
19. Mokinys atvykdamas į mūsų mokymo centrą sudaryti mokymo sutarties turėtų pristatyti ir reikalingus
priėmimui dokumentus.
20. 9 ir 10 klasių mokiniai, bei mokiniai, kurie priimami į antrą ar trečią kursą priimami ne per LAMA
BPO, o paprastu būdu – pildydami prašymą mūsų mokymo centre.

