Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla
Programos 2018 – 2019 m.m.
Baigę 10 klasių kviečiami baigti vidurinio ugdymo programą (12 klasių) ir įgyti profesiją:
•

Kompiuterių tinklų derintojo (mokymosi trukmė 2 metai ir 3 mėn.)

•

Virėjo (mokymosi trukmė 3 metai)

•

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo (mokymosi trukmė 3 metai)

•

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (mokymosi trukmė 3 metai)

•

Floristo (mokymosi trukmė 3 metai)

•
metai)

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo (mokymosi trukmė 3

Baigę 12 klasių kviečiami įgyti profesiją:
•

Siuvėjo

•

Konditerio (mokymosi trukmė 1,5 metų)

•

Vizualinės reklamos gamintojo (mokymosi trukmė 2 metai)

•

Multimedijos paslaugų teikėjo (mokymosi trukmė 1 metai)

•

Apskaitininko ir kasininko (mokymosi trukmė 1 metai)

•

Floristo (mokymosi trukmė 1,5 metų)

•

Socialinio darbuotojo padėjėjo (mokymosi trukmė 2 metai)

•

Padavėjo ir barmeno (mokymosi trukmė 1,5 metų)

•

Sporto klubo veiklos organizatoriaus (mokymosi trukmė 2 metai)

•

Pardavėjo (mokymosi trukmė 1,5 metų)

•
metai)

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo (mokymosi trukmė 2

Jaunuoliai, turintys 8 klasių išsilavinimą, priimami mokytis į gimnazijos I-ąją klasę (9 klasę) įgyti
pagrindinį išsilavinimą ir tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio
mokymo programa.

Asmenys, baigę specialiąją ugdymo programą (pagrindinio ugdymo individualizuotą), turintys
nežymius ar vidutinius intelekto sutrikimus, mokytis pagal trejų metų trukmės specialiųjų poreikių
asmenims skirtas profesinio mokymo programas :


Viešbučio darbuotojo (mokymosi trukmė 3 metai).

BAIGTA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMA

MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAS (modulinė profesinio mokymo programa)
Asmuo įgijęs multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikaciją gebės: naudotis fotoaparatais, filmavimo
kameromis, garso įrašymo įranga, atlikti vaizdo montažą, jį koreguoti, kurti grafikos elementus,
trimačius ir dvimačius vaizdus, animaciją, parinkti ir suderinti kompiuterinę techniką darbui,
naudotis įvairiomis taikomosiomis programomis. Multimedijos paslaugų teikėjo programa skirta
asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Kvalifikacija suteikia galimybę dirbti reklamos ir
dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose ar
jas steigti. Programa skirta asmenims įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 1metai.

APSKAITININKAS IR KASININKAS (modulinė profesinio mokymo programa)
Mokosi: ekonomikos ir verslo pagrindų, tvarkyti įmonės turto nuosavybės, įsipareigojimų
dokumentus., vesti darbo užmokesčio apskaitą, rengti ir archyvuoti apskaitos dokumentus, pildyti
pirminius ir tvarkyti gautų prekių dokumentus, registruoti ūkines operacijas, apskaityti piniginį turtą
kasoje, sudaryti kasininko apyskaitą, tvarkyti bankinių operacijų dokumentus. Praktinio mokymo
pamokos vyksta mokyklos Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Kvalifikacija suteikia
galimybę dirbti apskaitininkų, kasininkų įmonėse. Programa skirta asmenims įgijusiems vidurinį
išsilavinimą. Mokymosi trukmė 1metai.

PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJAS
Mokosi: įvertini prekybos įmonių verslo aplinką, tirti rinką, vartotojų poreikius, užmegzti ryšius su
partneriais, sudaryti sutartis, pirkti ir parduoti prekes, įkurti įmone, formuoti prekių asortimentą
įmonėje, dirbti prekybiniais įrenginiais, tvarkyti įmonės veiklos bei finansų apskaitą, taikyti
informacines technologijas prekybos procese, užsienio kalbos. Praktinio mokymo pamokos vyksta
mokyklos Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Kvalifikacija suteikia galimybę dirbti
prekybos įmonės vadybininko padėjėjų, kurti savo verslą. Programa skirta asmenims įgijusiems
vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 1metai.

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS (modulinė profesinio mokymo programa)
Mokosi: rinkti informaciją apie kliento socialinės paramos poveikį, analizuoti galimus socialinių
problemų sprendimo būdus, rūpintis kliento socialinėmis teisėmis, kartu su klientų sudaryti
socialinio darbo veiksmų planą, bendradarbiauti su kitais specialistais, teikti bendrąsias ir
specialiąsias socialines paslaugas, vykdyti prevencinę veiklą, bendradarbiauti su klientų ir jo
aplinka. Kvalifikacija suteikia galimybę dirbti socialinio darbuotojo padėjėju socialinių paslaugų
įmonėse. Programa skirta asmenims įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 1metai.

SPORTO KLUBO VEIKLOS ORGANIZATORIUS
Mokosi: darbuotojų saugos ir sveikatos dalykų, išmoksta atlikti fizioterapines procedūras, geba
taikyti įvairias judesio ir treniruočių metodikas, atlikti masažą, klientui suteikti žinių apie sveiką
gyvenseną ir mitybą. Tam, kad mokiniai ne tik gerai išmanytų kūno kultūros dalykus, bet ir gebėtų
savo žiniomis dalytis su klientu, jie mokomi psichologijos, lavinami specialybės užsienio kalbos
įgūdžiai. Kvalifikacija suteikia galimybę dirbti laisvalaikio centruose, sveikatingumo centruose,
sporto klubuose, sporto sveikatingumo įstaigose ar užsiimti individualia veikla. Programa skirta
asmenims įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 2 metai.
VIRĖJAS
Mokosi: parinkti kokybiškus maisto produktus ir žaliavas patiekalų gamybai, naudotis įrenginiais ir
technologijomis, parengti darbo vietą ir saugiai dirbti, apskaičiuoti maisto produktų reikmes
pusgaminių ir patiekalų gamybai, parinkti šiluminio paruošimo būdus patiekalų gamybai, nustatyti
gaminių kokybę, paruošti ir patiekti patiekalus lankytojui.

FLORISTAS
Mokosi: floristinės technologijos ir kompozicijos, paruošti medžiagas ir žaliavas, komponuoti
puokštes bei kompozicijas, dekoruoti vitrinas bei interjerus, floristinio dizaino, augalų priežiūros,
prekybos gėlėmis, klientų aptarnavimo, verslo organizavimo,

KONDITERIS
Mokosi: parinkti žaliavas ir paruošti jas gaminti, užmaišyti tešlą, naudotis receptūromis ir
technologinėmis kortelėmis, įvertinti gaminių kokybę, saugiai dirbti technologiniais įrenginiais,
gaminti, formuoti ir apipavidalinti konditerijos gaminius, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą.

VIEŠBUČIO DARBUOTOJAS
Mokosi: paruošti ir patiekti nesudėtingus patiekalus, aptarnauti viešbučio svečius restorane ar
kambaryje, apibūdinti siūlomų patiekalų, alkoholinių gėrimų asortimentą, valyti ir tvarkyti
viešbučio kambarius ir bendro naudojimo patalpas, mandagiai ir kultūringai bendrauti su viešbučio
svečiais, teikti informaciją apie lankytinas vietas, objektus ir renginius.
PADAVĖJAS IR BARMENAS
Mokosi: paruošti aptarnavimui prekybos salę, serviruoti stalus, apibūdinti valgių ir gėrimų
asortimentą, kokybę, sudaryti valgiaraščius, sutikti ir aptarnauti lankytojus, paruošti ir aptarnauti
pokylius, aptarnauti lankytojus prie baro, dirbti prekybiniais įrenginiais, gaminti ir patiekti gėrimus
ir kokteilius.

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAS
Mokosi: gaminti vizualinės reklamos objektus pagal pateiktus brėžinius, parinkti reklamos gamybai
reikalingas medžiagas, planuoti gamybos etapus, dirbti reklamos gamybos įrenginiais, parengti
reklamos maketus, taikyti informacines technologijas, aptarnauti klientus.
SIUVĖJAS
Mokosi: parinkt medžiagas drabužiui, suderinti drabužio modelį su užsakovu, parinkti ir pritaikyti
užsakovo figūrai drabužio konstrukciją, taikyti modeliavimo metodus, parengti drabužio detalių
lekalus, sukirpti detales, paruošti drabužį primatavimui, primatuoti, pasiūti drabužį, taisyti drabužį
pagal užsakovo reikalavimus, meniškai dekoruoti drabužį.

ĮGYTAS PAGRINDINIS IŠSILAVINIMAS

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ DERINTOJAS (modulinė profesinio mokymo programa)
Modulinė kompiuterių tinklų derintojo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterių
tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkle ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta
techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuteris tinklas. Mokosi visų bendrojo lavinimo
dalykų pagal vidurinio ugdymo programą ir specialybės programos dalykų. Kompiuterių tinklų
derintojo kvalifikacija suteikia galimybę dirbti informacinių technologijų srities techniku, tinklų
administratoriumi ar steigti informacinių technologijų srities įmonę. Norintiems siekti kompiuterių
tinklo derintojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 2 metai ir 3
mėnesiai. Įgijama kvalifikacinė kategorija ir vidurinis išsilavinimas.

PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJAS
Mokosi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą ir specialybės programos
dalykų - įvertini prekybos įmonių verslo aplinką, tirti rinką, vartotojų poreikius, užmegzti ryšius su
partneriais, sudaryti sutartis, pirkti ir parduoti prekes, įkurti įmone, formuoti prekių asortimentą
įmonėje, dirbti prekybiniais įrenginiais, tvarkyti įmonės veiklos bei finansų apskaitą, taikyti
informacines technologijas prekybos procese, užsienio kalbos. Praktinio mokymo pamokos vyksta
mokyklos Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Kvalifikacija suteikia galimybę dirbti
prekybos įmonės vadybininko padėjėju, kurti savo verslą. Mokymosi trukmė 3 metai. Įgijama
kvalifikacinė kategorija ir vidurinis išsilavinimas.

SMULKIOJO VERSLO PASLAUGŲ TEIKĖJAS
Mokosi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės
programos dalykų - tirti rinką (prekių ir paslaugų pasiūlą bei paklausą), įvertinti verslo galimybes,
sudaryti verslo planą, tvarkyti buhalterinę apskaitą ir korespondenciją, bendrauti su verslo
partneriais, klientais, sudaryti sutartis. Dirba kompiuteriu ir technologiniais įrengimais. Gali
vadovauti kitiems darbuotojams nes mokosi personalo vadybos. Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas

gali dirti verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju privačioje ar valstybinėje
įmonėje arba steigia savo smulkiojo verslo įmonę. Mokymosi trukmė 3 metai. Įgijama kvalifikacinė
kategorija ir vidurinis išsilavinimas

