Pagalba teikiant prašymą į profesines mokyklas per LAMA BPO sistemą
Prisijunk adresu LAMA BPO profesinis mokymas - http://profesinis.lamabpo.lt/ Teikti
profesinio mokymo prašymą (oranžinis stačiakampis dešinėje viršuje).
1. Registruotis. Nurodyti asmens kodą, vardą, pavardę, el. paštą, slaptažodį (šiai svetainei).
Viską rašyti tvarkingai, lietuviškomis raidėmis, nes tai oficialus dokumentas, pagal kurį automatiškai
bus sudaryta mokymo sutartis. Spausti SUTINKU (ant mėlynai parašyto sakinio) ir TVIRTINU
varnelę, kad leisi naudotis asmens duomenis. IŠSAUGOTI.
2. PRISIJUNGTI parašius el. pašto adresą ir sistemoje sugalvotą slaptažodį.
3. Suvesti identifikacijos kodą, kurį gavai į nurodytą savo el. pašto adresą.
4. Identifikacija. Įrašyti paso ar korteles numerį. IŠSAUGOTI.
5. Kontaktai. Rašyti iš eilės, ko prašo. Adresas rašomas: gatvės pavadinimas, namo numeris,
buto numeris (jei yra). Antra eilutė – kaimo pavadinimas (jei yra). Trečia eilutė pašto kodas (kaip jį
susirasti? Paspausti ant aktyvios nuorodos PAŠTO KODAS ir pagal kaimo pavadinimą, pagal gatvę
susirasti 5 skaitmenų kodą), rajonas arba miestas. Tel. numeris – jeigu turite laidinį telefoną, mobilus
tel. numeris rašomas su +370 ir IŠSAUGOTI.
6. Išsilavinimas. Pažiūrėti ar viskas teisinga pateikta automatiškai iš Mokinių registro (suvedus
jūsų asmens kodą – turi matytis įgytas išsilavinimas ir baigtos mokyklos). Jeigu nėra sukeltų duomenų
(vadinasi, mokyklą baigėte vėliau nei 2010 m.), reikia pridėti turimus išsilavinimo dokumentus. Galite
skanuoti, fotografuoti. Pridėti dokumentą. Išsilavinimo dokumentai pridedami su priedais (pažymiais).
Santuokos / ištuokos liudijimas pridedamas, jeigu keitėsi pavardė.
7. Papildoma informacija - medicininės pažymos PRIDĖTI. Asmenys, neturintys 18 metų –
prideda 2 sveikatos pažymas (formos Nr.086/a ir 027-1/A). Asmenys, turintys 18 metų – 1 sveikatos
pažymą (forma Nr.086/a). Jei dabar neturit, privaloma pateikti mokykloje pasirašant profesinio
mokymo sutartį. Medicininės pažymos gali būti internetinės.
8. Pageidavimai. Susirasti STUDIJŲ VIETA Joniškis ir FILTRUOTI. Specialybę pasirinkti
pagal prioritetus. Nr. 1 - ką labiausiai norit. Nr. 2 – atsarginis variantas. Paspaudus ant specialybės
apačioje atsiveria programos aprašymas ir reikia paspausti mėlyname fone įrašytus žodžius –
ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ. Atkreipkite dėmesį, kad tai būtų VALSTYBĖS FINANSUOJAMA (žaliai
parašyta).
8. Peržiūrėkite UŽPILDYTAS PRAŠYMAS, patikrinkite ar viskas teisinga.
9. Į jūsų nurodytą el. paštą turi ateiti 3 laiškai. 1 laiškas – kad užsiregistravote sistemoje, 2 –
kad esate tinkamas mokytis toje mokykloje, 3 – esate priimtas, kviečiamas atvykti pasirašyti sutartį. Jei
stojantysis – nepilnametis, pasirašant sutartį reikalingas vienas iš tėvų/globėjų.
_________________
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Stojantieji turi turėti:
asmens tapatybės kortelę arba pasą
įgyto išsilavinimo dokumentus (originalus)
asmenys, neturintys 18 metų – 2 sveikatos pažymas (formos Nr.086/a ir 027-1/A)
asmenys, turintys 18 metų – 1 sveikatos pažymą (forma Nr.086/a)
3-4 nuotraukas (3 x 4 cm)

