
 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA DE NAIS E PAIS

      

              

Segundo o establecido no Decreto 92/1988, do 28 de abril, da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, pola que se regulan aos órganos de goberno dos centro públicos de 

ensinanza non universitarios (DOG do 29), modificado polo Decreto 324/1996, do 26 de x

(DOG do 9 de agosto) e pola Resolución 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario 

para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de cent

con fondos públicos (DOG do 1 de outubro),

 

 

D./Dª__________________________________________________________________________

 con D.N.I. núm __ __ __ __ __ __ __ __

_______________________ .,  nº 

na súa condición de ______________

de ese Colexio Público, e inscrito no censo electoral, polo presente escrito,

 

 

 

 

MANIFESTA a disposición a asumir a representación das nais e pais do alumnado no CONSELLO 

ESCOLAR do Centro se para iso é elixido/a nas votacións a realizar o día 27 de novembro de 2012, 

sendo polo que presenta a súa candidatura.

 

 

Santiago de Compostela

Asdo.: 

           

 

 

 

SR. PRESIDENTE

 
   

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA DE NAIS E PAIS 

 

establecido no Decreto 92/1988, do 28 de abril, da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, pola que se regulan aos órganos de goberno dos centro públicos de 

ensinanza non universitarios (DOG do 29), modificado polo Decreto 324/1996, do 26 de x

Resolución 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario 

para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos 

(DOG do 1 de outubro), 

__________________________________________________________________________

__ __ __ __ __ __ __ __, domiciliado na rúa______________________________

.,  nº ___,  teléfono ______________________ de

de ______________  do alumno/a_____________________________________

de ese Colexio Público, e inscrito no censo electoral, polo presente escrito, 

a asumir a representación das nais e pais do alumnado no CONSELLO 

ESCOLAR do Centro se para iso é elixido/a nas votacións a realizar o día 27 de novembro de 2012, 

sendo polo que presenta a súa candidatura. 

Santiago de Compostela, a ___________ de novembro de 2014

 

O Pai/Nai/Titor legal 

 

 

 

Asdo.: ____________________ 

 DA XUNTA ELECTORAL DO  CEIP PÍO XII

 

 

establecido no Decreto 92/1988, do 28 de abril, da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, pola que se regulan aos órganos de goberno dos centro públicos de 

ensinanza non universitarios (DOG do 29), modificado polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo 

Resolución 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario 

ros docentes sostidos 

__________________________________________________________________________ 

______________________________ 

de ______________, 

_____________________________________ 

a asumir a representación das nais e pais do alumnado no CONSELLO 

ESCOLAR do Centro se para iso é elixido/a nas votacións a realizar o día 27 de novembro de 2012, 

de novembro de 2014 

CEIP PÍO XII 


