ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PREZIDENTO RINKIMŲ NUOSTATAI

1. Bendroji dalis.
1.1. Mokinių prezidento rinkimus organizuoja rinkimų komisija.
1.2. Rinkimų komisiją sudaro savanoriai, klasių seniūnai, jų pavaduotojai.
1.3. Rinkimų komisijos pirmininkas išrenkamas rinkimų komisijos paprastąja balsų
dauguma.
2. Rinkiminės komisijos sudėtis.
2.1. Rinkimų komisiją sudaro 5 nariai.
2.2. Komisijos nariu gali būti kiekvienas I-IV gimnazijos klasių mokinys, nepriklausantis
kandidatų rinkimų štabui bei esamo mokinių prezidento komandai.
3. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidento kadencija – vieneri metai.
4. Kandidatavimo į mokinių prezidentus sąlygos.
4.1. Mokinių prezidentu gali tapti kiekvienas I-III gimnazijos klasių mokinys.
4.2. Kandidatas į mokinių prezidentus išsikelia pats.
4.3. Kandidatu į Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos prezidentus oficialiai
tampama surinkus 50 rėmėjų (šalininkų) parašų. Rėmėjais gali būti visi I-IV gimnazijos
klasių mokiniai.
4.4. Pasirašius elektroninėje erdvėje arba surinkus rinkėjų (šalininkų) parašus kontaktiniu
būdu juos reikia grąžinti rinkimų komisijos nustatytu terminu už parašų surinkimą
atsakingam rinkimų komisijos nariui.
5. Kandidatų paskelbimas.
5.1. Rinkimų komisija tikrina, ar pretendentai į mokinių prezidentus atitinka kandidatavimo į
mokinių prezidentus sąlygas.
5.2. Rinkimų komisija tikrina, ar surinkti kontaktiniu arba nuotoliniu būdu parašų lapai yra
užpildyti teisingai ir ar parašų skaičius atitinka reikalavimus.
5.3. Kandidatus į mokinių prezidentus oficialiai skelbia rinkimų komisija jau kitą darbo dieną
po rėmėjų parašų patikrinimo.
5.4. Aptikusi surinktų parašų tyčinio klastojimo atvejus, rinkimų komisija gali nuspręsti
viešai įspėti pretendentą į kandidatus arba šalinti iš kandidatų į mokinių prezidentus
sąrašo.
6. Kandidatų agitacijos tvarka.
6.1. Kandidatų agitaciją vykdo kandidatų į prezidentus rinkimų štabai.
6.2. Rinkimų štabų sąrašai turi būti pateikiami rinkimų komisijai kartu su visais kandidatuoti
reikalingais dokumentais.
6.3. Rinkimų dieną agitacija draudžiama.

6.4. Agitacijos tvarką nustato ir prižiūri rinkimų komisija.
6.5. Jei kandidatas nesilaiko kodekso, rinkimų komisija gali nuspręsti šalinti jį iš kandidatų į
mokinių prezidentus sąrašo.
7. Balsavimas.
7.1.Apie mokinių prezidento rinkimų balsavimo platformą ir laiką rinkimų komisija viešai
informuoja gimnazijos mokinius prasidėjus rinkimų savaitei.
7.2. Mokinių prezidento rinkimai (balsavimas) vyksta rinkimų komisijos nustatytu laiku.
7.3. Visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai balsuoja rinkimų komisijos pasirinktoje
platformoje arba kontaktiniu būdu.
7.4. Balso teisę mokinių prezidento rinkimuose turi visi I-IV gimnazijos klasių mokiniai ir
mokyklos mokytojai.
7.5. Rinkėjų sąrašus sudaro rinkimų komisija.
7.6. Mokytojų balsai yra skaičiuojami kartu su mokinių balsais.
7.7. Rinkėjai balsuoja slaptai ir asmeniškai.
8. Rinkimų rezultatai, balsų skaičiavimas ir paskelbimas.
8.1. Mokinių prezidento rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip ¼
visų balso teisę turinčių gimnazijos bendruomenės narių.
8.2. Neįvykus rinkimams, skelbiamas pakartotinis balsavimas.
8.3. Rinkimų rezultatus uždarame balsavimo platformoje skaičiuoja prezidento rinkiminė
komisija.
8.4. Balsų tikrinimui vadovauja rinkimų komisijos pirmininkas.
8.5. Kandidatas, surinkęs daugiausia balsų, skelbiamas Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos mokinių prezidentu ir inauguruojamas kovo 10 dieną.
9. Mokinių prezidento rinkimų nuostatai galioja neterminuotai. Nuostatus galima
pakeisti 2/3 mokinių savivaldos balsų dauguma.

