
 

PATVIRTINTA 

Švenčionių progimnazijos  

direktoriaus  

2017 m. spalio 9 d.  

įsakymu Nr. V -  

 

 

                          

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PREZIDENTO RINKIMŲ NUOSTATAI 
 

I. MOKINIŲ PREZIDENTO (MP) RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Mokinių prezidento rinkimų komisija: 

1.1. rinkimų komisiją sudaro 2 mokytojai ir 3 mokiniai. Komisijos nariai pasiskirsto šiomis pareigomis: 

komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius ir nariai; 

1.2. rinkimų komisijos narys negali būti kandidatas į Mokinių prezidentus; 

1.3. rinkimų komisijos nariams griežtai draudžiama vykdyti agitaciją rinkimų dieną; 

1.4. komisijos pirmininkas atsako už visos rinkimų komisijos darbą: kviečia rinkimų komisijos posėdžius, 

jiems pirmininkauja, parūpina rinkėjų sąrašus, parengia reikiamą dokumentaciją rinkimams, rinkimų 

biuletenius, organizuoja oficialią kandidatų reklamą, priešrinkiminius debatus, stebi, kad nebūtų 

pažeidžiama rinkimų tvarka, vadovauja rinkimų rezultatų skaičiavimui, organizuoja kandidatų į Mokinių 

prezidentus registravimą, organizuoja rinkimų patalpos parengimą ir kt. 

2. Kandidatų į Mokinių prezidentus kėlimas ir registravimas: 

2.1. Prezidentu turi būti renkamas mokinys, besimokantis Švenčionių progimnazijoje; 

2.2. kandidatuoti gali 6–7 klasių mokiniai; 

2.3. kandidatus gali kelti: 

2.3.1. pavieniai asmenys (išsikelti patys save); 

2.3.2. mokinių grupės ar klasės; 

2.4. kandidatų į Mokinių prezidentus skaičius neribojamas; 

2.5. kandidatai baigiami registruoti likus 10 darbo dienų iki rinkimų dienos. 

3. Balsavimas: 

3.1. balsavimas vyksta tik rinkimų dieną; 

3.2. balsavimo vietą ir laiką nustato ir apie tai viešai paskelbia rinkimų komisija likus trims dienoms iki 

rinkimų; 

3.3. rinkėjai gauna tik vieną rinkimų biuletenį; 



3.4. balsavimo teisę turi visi 5–8 klasių mokiniai, tuo metu besimokantys progimnazijoje. 

4. Balsų skaičiavimas: 

4.1. balsadėžė atidaroma pasibaigus rinkimų laikui ir dalyvaujant visiems komisijos nariams; 

4.2. balsus skaičiuoja tik komisijos nariai; 

4.3. balsų skaičiavimo protokolą pildo komisijos sekretorius, jį pasirašo visi komisijos nariai; 

4.4. balsavimą stebėti ir balsų skaičiavimo metu stebėtojo teisėmis gali dalyvauti 2–3 nepriklausomi 

stebėtojai, kuriuos deleguoja kandidatai į Mokinių prezidento postą. 

4.5. Negaliojantys rinkimų biuleteniai: 

4.5.1. nenustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai; 

4.5.2. rinkimų biuleteniai, kuriuose rinkėjas pažymėjo kelis kandidatus; 

4.5.3. rinkimų biuleteniai, kuriuose rinkėjas nepažymėjo nei vieno kandidato, už kurį balsavo; 

4.5.6. subraukyti balsavimo biuleteniai (taisymas gali būti tik tvarkingas); 

4.5.7. sprendimą dėl rinkimų biuletenio negaliojimo priima rinkimų komisija. 

5. Rinkimų balsų skaičiavimo protokolas. Jame turi būti užfiksuoti šie duomenys:  

5.1. iš viso galimų rinkėjų skaičius rinkimų dieną progimnazijoje; 

5.2. rastų rinkimų biuletenių balsadėžėje skaičius; 

5.3. nepanaudotų rinkimų biuletenių skaičius; 

5.4. balsadėžėje rastų negaliojančių rinkimų biuletenių skaičius; 

5.5. balsadėžėje rastų galiojančių rinkimų biuletenių skaičius; 

5.6. balsadėžėje rastų tinkamų už kiekvieną kandidatą į Mokinių prezidentus panaudotų rinkimų biuletenių 

skaičius. 

6. Rinkimų rezultatų nustatymas: 

6.1. rinkimai laikomi įvykusiais, jei  dalyvavo ne mažiau 50% visų galimų rinkėjų rinkimų dieną 

progimnazijoje; 

6.2. išrinktu Mokinių prezidentu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausiai rinkėjų balsų; 

6.3. jei du ar daugiau kandidatų gavo vienodą rinkėjų balsų skaičių, po 7 darbo dienų skelbiamas antrasis 

rinkimų turas. 

7. Mokinių prezidento rinkimai organizuojami spalio–lapkričio mėnesiais. 

 

II. KANDIDATO Į MOKINIŲ PREZIDENTUS TEISĖS IR PAREIGOS 

8. Kandidatuoti turi teisę 6–7 kl. mokiniai, besimokantys teigiamais pažymiais ir jeigu jų elgesys 

nepažeidžia progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių. 

9. Kandidato teisės: 



9.1. suburti rinkimų komandą; 

9.2. kurti rinkiminius plakatus, skrajutes ar kitą reklaminę medžiagą, ją platinti; 

9.3. agituoti žodžiu; 

9.4. kviesti reklamines konferencijas rinkėjams; 

9.5. ruošti rinkimines kalbas; 

9.6. kviesti į debatus savo konkurentus; 

10. Kandidato pareigos: 

10.1. likus 10 darbo dienų iki rikimų pateikti prašymą dalyvauti Mokinių prezidento rinkimuose, trumpą 

prisistatymą raštu; 

10.2. viešai prisistatyti rinkėjams; 

10.3. dalyvauti debatuose. 

 

III. MOKINIŲ PREZIDENTO STATUSAS 

11. Mokinių prezidento įgaliojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo inauguracijos dienos. 

12. Eidamas pareigas Mokinių prezidentas vadovaujasi Švenčionių progimnazijos vidaus tvarkos 

taisyklėmis, progimnazijos nuostatais, progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, savo 

sąžine. 

13. Mokinių prezidento funkcijos: 

13.1. atstovauja mokinių interesams; 

13.2. bendradarbiauja su progimnazijos administracija; 

13.3. vadovauja Mokinių tarybai. Kartą per mėnesį kviečia Mokinių tarybos posėdžius; 

13.4. padeda mokiniams analizuoti ir spręsti jiems svarbias problemas; 

13.5. skiria sau pavaduotoją.  

14. Mokinių prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai: 

14.1. pasibaigia įgaliojimų laikas (viešai paskelbiamas naujas Prezidentas);  

14.2. atsistatydina arba yra nušalinamas visuotiniame mokinių susirinkime, atviru balsavimu; 

14.3. šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ar progimnazijos vidaus tvarkos taisykles.  

15. Mokinių prezidentui negalint eiti savo pareigų, jo pareigas laikinai eina jo pavaduotojas. 

___________________________________ 

 

                    


