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ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ  

„METŲ SANDORIEČIO“ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokinių „Metų Sandoriečio“ rinkimų tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) reglamentuoja mokinių „Metų sandoriečio“ rinkimų eigą ir paskelbimą.  

 

 

II. „METŲ SANDORIEČIO“ RINKIMŲ EIGA 

 

2. „Metų sandoriečio“ rinkimų organizavimui direktorius įsakymu paskiria rinkimų koordinatorių 

ir vykdytoją(-us), sudaro komisiją. Komisiją sudaro pirmininkas ir 4 nariai (2 mokytojas, 1 mokinys, 1 tėvas, 

1 administracijos atstovas). 

3. Rinkimai organizuojami keliais etapais vadovaujantis šio Aprašo 1 priedu. 

4. Direktorius įsakymu tvirtina kandidatų sąrašus. 

 

 

III. „METŲ SANDORIEČIO“ PASKELBIMAS 

 

5. „Metų sandoriečio“ nominaciją laimėjęs mokinys paskelbiamas ir apdovanojamas mokslo metų 

užbaigimo šventės metu direktoriaus padėka ir atminimo dovana. 

6. „Metų sandoriečio“ vardai ir pavardės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. 

8. Aprašas gali būti keičiamas mokinių, mokytojų, tėvų siūlymu. 

9. Už šio Aprašo vykdymą atsakingas direktoriaus paskirtas asmuo. 

10. Aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. 

______________ 



 

 

 

 

 

 

 

  

Mėnuo Etapas Veikla 

Rugsėjo-spalio Rinkimai klasėse Klasės bendruomenė pasiūlo 1-2 kandidatus. 

 

 

Lapkričio-gruodžio Informacijos apie 

kandidatus 

rengimas, jos 

viešinimas, 

kandidatų 

prisistatymas 

Kandidatai rengia informaciją apie save ir ją 

viešina (plakatus, stendus, lankstinukus ir kt.), 

pristato save mokyklos bendruomenei 

duodami interviu, rengdami susitikimus, 

renginius, šventes ir kt. 

 

 

Sausio Kandidatų 

prisistatymas 

Kandidatai pristato save mokyklos 

bendruomenei duodami interviu, rengdami 

susitikimus ir kt. 

 

 

Vasario Rinkimai 

(pusfinalis) 

Komisija organizuoja mokinių, mokytojų 

vardinį balsavimą ir 

skaičiuoja balsus. 

 Viešai paskelbiamas laimėjusių kandidatų 

(finalininkų) sąrašas. 

 

 

Kovo-balandžio Aktyvi kandidatų 

veikla 

Kandidatai viešina save pristatydami savo 

atliktą veiklą, ateities planus, siūlydami ir 

įgyvendindami iniciatyvas ir kt. 

 

 

Gegužės Rinkimai (finalas) Kandidatai ir mokytojai užpildo pretendento 

anketą „Metų sandoriečio“ titului laimėti (2 

priedas). 

Organizuojamas mokinių, mokytojų vardinis 

balsavimas. 

Komisija skaičiuoja rezultatus. 

Paskelbiamas „Metų Sandorietis“. 

 

 



 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos  

5–8 klasių mokinių „Metų Sandoriečio“ 

rinkimų organizavimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

 

„METŲ SANDORIEČIO“ RINKIMŲ EIGA 


