BENDROSIOS PRIĖMIMO MOKYTIS NUOSTATOS
1. Bendrąjį mokinių priėmimą į mokyklą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija
bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir mokykloje direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių
priėmimo komisija.
Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas
teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje nuo 2018 m. birželio 1 d.
Visais stojimo klausimais taip pat galima konsultuotis atvykus:
- į Šilutės žemės ūkio mokyklą adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441)
53360, el. pašto adresu sekretore@szum.lt,
- į Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklą adresu Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė, tel. (8 441)
51804, el. pašto adresu turmokymas@stpm.silute.lm.lt.
2. Mokymo programos (specialybės) ir priėmimo datos:

Baigusiems 10 klasių (gimnazijos II-ą klasę) mokiniams ir įgijusiems pagrindinį išsilavinimą,
siekiantiems mokytis specialybės kartu su vidurinio ugdymo programos dalykais.
Mokymosi trukmė - 3 metai:
Mokymosi vieta
Žemės ūkio ir transporto skyrius
Paslaugų ir turizmo skyrius

• Virėjas (programos kodas
330101306)
• Padavėjas ir barmenas
(programos kodas M43101303)

Lietuvininkų g. 72, Šilutė

• Logistas ekspeditorius (programos
kodas 330017404)

• Elektros įrenginių
elektromechanikas (programos
kodas 330071304)

Dokumentų priėmimo vieta:

• Kirpėjas (programos kodas
M43101201)

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės
sen., Šilutės r.

• Technikos priežiūros verslo
darbuotojas (programos kodas
330071612)

Dokumentų priėmimo vieta:

(Šilutės žemės ūkio mokykla, Mokyklos g. 3, (dabartinė Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla,
Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r.)
Lietuvininkų g. 72, Šilutė)
• Automobilių mechanikas
• Apdailininkas (statybininkas)
(programos kodas 330071606)
(programos kodas 330073202)

(programos kodas 440092303)

• Elektros įrenginių
elektromechanikas (programos
kodas 440071306)

• Viešbučio darbuotojas
(programos kodas 440101505)

Lietuvininkų g. 72, Šilutė

• Logistas ekspeditorius (programos
kodas 440041705)
• Žuvininkystės verslo darbuotojas
(programos kodas T43083101) – ši
suaugusiųjų tęstinio mokymo
programa skirta asmenims, jau
turintiems kitą kvalifikaciją ir
norintiems papildomai įgyti dar
vieną kvalifikaciją. Šios programos
trukmė 1 metai.

Dokumentų priėmimo vieta:

(programos kodas M44083101).

• Socialinio darbuotojo padėjėjas

Dokumentų priėmimo vieta:

• Žuvininkystės verslo darbuotojas

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r.

Baigusiems arba išklausiusiems 12 klasių programą mokiniams
Mokymosi trukmė – 1,5 m.:
Mokymosi trukmė – 1 m.:

Išsilavinimo neįgijusiems asmenims, baigusiems
(ar besimokiusiems pagal) pagrindinio ugdymo
individualizuotą, socialinių įgūdžių programą,
adaptuotą pagrindinio ugdymo programą,
specialiąją pagrindinio ugdymo programą ir
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl
intelekto sutrikimo, bet ne jaunesniems kaip 16
m., siekiantiems mokytis tik specialybės
Mokymosi trukmė - 3 metai:

Išsilavinimo neįgijusiems asmenims, baigusiems (ar
besimokiusiems pagal) pagrindinio ugdymo programą,
bet ne jaunesniems kaip 16 m., siekiantiems mokytis tik
specialybės.
Mokymosi trukmė - 2 metai:
• Virėjas (programos kodas 210101301)
• Apdailininkas (statybininkas) (programos kodas
210073201)

• Virėjas (programos kodas 217101301)
• Apdailininkas (statybininkas) (programos
kodas 217073201)
Pastabos:
1.

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti
mokytis teikimas LAMA BPO interneto svetainės
www.lamabpo.lt
informacinėje
sistemoje
vykdomas atvykus į Šilutės žemės ūkio mokyklą
nuo 2018 m. birželio 1 d. adresu Mokyklos g. 3,
Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r.
2. specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys
papildomai turi pateikti švietimo pagalbos tarnybos
arba pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą
dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
3. specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys gauna
nemokamą
maitinimą
bei
nemokamai
apgyvendinami
bendrabutyje,
stipendija
–
nemokama.
Mokymosi vieta Lietuvininkų g. 72, Šilutė (dabartinė Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla)
Dokumentų priėmimo vieta

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen.,
Šilutės r.

Lietuvininkų g. 72, Šilutė

Priėmimo datos
PAGRINDINIS PRIĖMIMAS
Įgijusiems/neįgijusiems
pagrindinį išsilavinimą

Prašymų registravimas
(iki 3 pageidavimų)
Tinkamumo atitiktį
praėjusių pageidavimų
eiliškumo nustatymas

Įgijusiems vidurinį
išsilavinimą

I etapas

II etapas

2018-06-01 – 2018-07-02

2018-07-13 – 2018-08-01

2018-06-01 – 2018-08-01

2018-06-01 – 2018-07-02

2018-07-13 – 2018-08-01

2018-06-01 – 2018-08-01

Kvietimo mokytis
paskelbimas (siunčiamas el.
paštu)
Sutarties sudarymas

2018-07-03 – 2018-07-07

2018-08-02 – 2018-08-06

2018-08-02 – 2018-08-06

2018-07-09 – 2018-07-12

2018-08-07 – 2018-08-10

2018-08-07 – 2018-08-10

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Prašymų registravimas
(iki 3 pageidavimų)
Tinkamumo atitiktį
praėjusių pageidavimų
eiliškumo nustatymas
Kvietimo mokytis
paskelbimas (siunčiamas el.
paštu)
Sutarties sudarymas

Įgijusiems/neįgijusiems
pagrindinį išsilavinimą

Įgijusiems vidurinį
išsilavinimą

2018-08-13 – 2018-08-30

2018-08-13 – 2018-08-28

2018-08-13 – 2018-08-30

2018-08-13 – 2018-08-28

2018-08-30 – 2018-08-31

2018-08-29 – 2018-08-31

2018-09-03 – 2018-09-07

2018-09-03 – 2018-09-07

3. Stojantysis stodamas mokytis ir registruodamasis www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje privalo
atsakyti į pateiktus klausimus, pateikti prašomą informaciją: savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą,
susikurti prisijungimo prie sistemos slaptažodį, jei reikia, pateikti dokumentų kopijas, pateikti pageidavimus
apie norimas mokytis programas, patvirtinti duomenų bei dokumentų tikrumą.
4. Specialiųjų poreikių asmenys turi pateikti švietimo pagalbos tarnybos arba pedagoginės psichologinės
tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
5. Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimas vykdomas vadovaujantis šiais
teisiniais aktais:
• Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose
Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo, patvirtintu
pakeitimu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-289
• Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą
bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtintu pakeitimu LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. ISAK-1019 (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-322
redakcija)
• 2018 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo (LR
švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-323 redakcija)
ATVYKSTANT PASIRAŠYTIS SUTARTIS PATEIKIAMI ORGINALŪS DOKUMENTAI
• įgyto išsilavinimo dokumentas;
• asmens tapatybės dokumentas (gimimo liudijimas, pasas arba asmens tapatybės kortelė);
• sveikatos pažymėjimai: nepilnamečiai – formos 027-1/a ir 086/a, pilnamečiai – forma 086/a;
• asmens deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma;
• specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys – papildomai pateikia švietimo pagalbos tarnybos arba
pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
• 3 foto nuotraukos (3x4 cm).
INFORMACIJA
Dokumentai priimami nuo 2018-06-01. Dokumentų priėmimo laikas - nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Dokumentų priėmimo vieta:
Stojant mokytis pagal profesinio mokymo
Stojant mokytis pagal profesinio mokymo
programas įgyvendinamas
programas įgyvendinamas

Žemės ūkio ir transporto skyriuje
(Šilutės žemės ūkio mokykla)

Paslaugų ir turizmo skyriuje

(dabartinė Šilutės turizmo ir paslaugų verslo
mokykla)
Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r.,
Lietuvininkų g. 72, Šilutė
Telefono numeris pasiteirauti: (8 441) 53360
Telefono numeris pasiteirauti: (8 441) 51804
Interneto svetainė www.szum.lt
Interneto svetainė www.stpm.silute.lm.lt
Visi pageidaujantys aprūpinami bendrabučiu. Yra valgykla. Važinėjimas į mokyklą ir atgal 30
km. spinduliu nemokamas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Mokiniams sudaromos sąlygos įgyti:
• B kategorijos automobilių vairuotojo;
• TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininko;
• pramoginių laivų laivavedžio pažymėjimus.

