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PRIENŲ “ŽIBURIO” GIMNAZIJA
MOKINIŲ GIMNAZIJOS SEIMO
PREZIDENTO RINKIMŲ NUOSTATAI
1. Prezidento rinkimus gimnazijoje organizuoja rinkimų komisija.
1.1 GMS prezidento rinkimų komisiją sudaro 9 nariai.
1.2.

Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais i Prezidento postą ar kandidatų

patikėtiniais, t.y. jie negali agituoti rinkimų kompanijos metu.
2. Rinkimų komisijos pareigos.
2.1. Komisijos pirmininkas: atsako už visos rinkimų komisijos darbą, sukviečia
rinkimų komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja, stebi, kad nebūtų pažeidinėjama
rinkimų tvarka.
2.2. Pirmininko pavaduotojas: padeda pirmininkui, prireikus jį pavaduoja, viešai
paskelbta rinkimų tvarka.
2.3. Sekretorius: tvarko rinkimų komisijos dokumentaciją.
2.4. Vienas narys atsakingas už rinkėjų sąrašo sudarymą.
2.5. Du nariai atsakingi už kandidatų į prezidentus registravimą: atsako už
dokumentus, kuriuos pildo kandidatai (prašymai), informuoja apie kandidatų kėlimo
terminus, taisykles.
2.6. Vienas narys atsakingas už rinkimų agitaciją: parengia oficialią medžiagą apie
iškeltus kandidatus, stebi ir kontroliuoja ar rinkimų kampanija vyksta pagal taisykles.
2.7. Du nariai atsakingi už balsavimą: organizuoja balsavimo patalpos įrengimą,
balsadėžės darymą, balsavimo biuletenių spausdinimą.
2.8. Visi rinkimų komisijos nariai po kandidatų registracijos pabaigos susirenka į
pasitarimą, kurio metu tvirtina arba atmeta prašymus tapti kandidatu į GMS prezidento
postą.
3. Kandidatų i Prezidentus kėlimas ir registravimas.
3.1. Kandidatais į Prezidentus gali tapti I-IV kl. moksleiviai.

3.2. Kandidatais į Prezidentus gali būti iškelti tik iš GMS.
3.3. Kandidatų į Prezidentus skaičius neribojamas.
4. Rinkimų agitacija.
4.1. Rinkimų agitacija gali būti vykdoma tik gimnazijos patalpose.
4.2. Rinkimų agitacija gali būti vykdoma 5 darbo dienas po kandidatų įregistravimo ir
patvirtinimo.
4.3. Rinkimų agitacija negali pažeisti kitų kandidatų asmeninės erdvės.
4.4. Rinkimų agitacija negali būti vykdoma virtualioje erdvėje.

5. Balsavimas.
5.1. Balsavimas vyksta rinkimų dieną. Balsavimo laiką ir vietą nustato rinkimų
komisija ir apie tai viešai paskelbia prieš tris dienas iki rinkimų.
5.2. Balsavimo dėžės turi būti užantspauduotos.
5.3. Rinkėjai gauna tik po vieną balsavimo biuletenį. Rinkėjui sugadinus biuletenį jis
pakeičiamas nauju.
5.4. Balsuoja gimnazijos moksleiviai ir mokytojai.
6. Balsų skaičiavimas.
6.1. Balsadėžė atidaroma pasibaigus rinkimų laikui ir dalyvaujant visiems rinkimų
komisijos nariams.
6.2. Balsus skaičiuoja tik rinkimų komisijos nariai.
6.3. Negaliojantys biuleteniai:
• nenustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai;
• užantspauduoti ne tokiu antspaudu;
• tie, kuriuose rinkėjas pažymėjo kelis kandidatus;
• tie, kuriuose rinkėjas nepažymėjo už kurį kandidatą balsavęs.
P.S. Sprendimą dėl rinkimų biuletenio pripažinimo negaliojančiais priima rinkimų
komisija.
6.4. Į balsų skaičiavimo protokolą turi būti įrašyta:
• rinkėjų skaičius;
• rastų biuletenių skaičius balsadėžėje;
• nepanaudotų biuletenių skaičius;

• balsadėžėje rastų negaliojančių biuletenių skaičius;
• balsadėžėje rastų galiojančių biuletenių skaičius;
• balsadėžėje rastų atskirai už kiekvieną kandidatą į Prezidentus panaudotų balsų
skaičius.
6.5. Protokolą pasirašo rinkimų komisijos pirmininkas ir visi nariai bei stebėtojai.
6.6. Stebėtojai balsų neskaičiuoja.
7. Rezultatų nustatymas.
7.1. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko ne mažiau kaip 50 proc. + 1 rinkėjų
balsų.
7.2. jei per pirmąjį rinkimų turą prezidentas nėra išrenkamas, rengiamas antras turas,
kuriame dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
7.3. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei balsuoja ne mažiau nei 35% visų mokyklos
mokinių.

8.

Kandidatas į mokinių gimnazijos seimo Prezidentus.
8.1. Prašymą apie norą kandidatuoti į Prezidentus kandidatas privalo paduoti rinkimų
komisijai iki nurodyto termino pabaigos.
8.2. Registruojantis į GMS rinkimų kandidatus reikia parašyti prašymą, pateikti biografiją,
savo rinkiminės komandos narių sąrašą, motyvacinį laišką arba planuojamos įvykdyti veiklos
planą.
8.3. Įregistruotas kandidatas į Prezidentus privalo:
• rengti ir pristatyti savo programą;
• vykdyti rinkiminę agitaciją;
• dalyvauti debatuose, spaudos konferencijose.
8.4. Kandidatas į prezidentus turi teisę:
• suburti rinkimų komandą;
• kurti plakatus, lapelius ir kitą agitacinę medžiagą, ją platinti;
• agituoti žodžiu;
• kviesti spaudos konferencijas;
• ruošti rinkimines kalbas;
• kviesti į debatus savo konkurentus.

