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CALENDARIO ELECTORAL PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR
CURSO: 2018-2019

 Día 26 de outubro:

o Publicación nos taboleiros de anuncios do centro da data e hora no que se

procederá  ao  sorteo público  para  a  designación  dos  membros  da  Xunta

Electoral.

o Envío  de  circular  aos  membros  da  comunidade  educativa  anunciando  o

sorteo e o inicio do proceso electoral.

 Día 30 de outubro:

o Elección, en sorteo público, dos membros da Xunta Electoral ás 10:35 horas

no salón de actos do Centro.

 Día 31 de outubro:

o Envío das citacións para a constitución da Xunta Electoral.

 Día 5 de novembro:

o Constitución da Xunta Electoral ás 10:40 horas.

o Aprobar o calendario electoral.

o Aprobar os censos electorais

 Do 6 ao 16 de novembro:

o Prazo de publicación e de reclamacións ás listas do censo. 

o Información á Comunidade Educativa da publicación do censo e dos prazos

de presentación de candidaturas.

 Do 6 ao 16 de novembro:

o Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores.

 Día 19 de novembro:

o Reunión da Xunta Electoral ás 10:35.

o Resolución de reclamacións ás listas do censo.

o Proclamación provisional de candidatos/as.

 20 e 21 de novembro:

o Reclamacións contra a proclamación de candidatos/as.
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 22 de novembro :

o Reunión da Xunta Electoral ás 12:35.

o Resolución das reclamacións das listas de candidatos/as.

o Proclamación definitiva da relación de candidatos/as por sectores.

o Proclamación definitiva dos censos electorais

o Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais ás

10:35.

o Envío das citacións para formar parte das mesas electorais.

o Claustro de profesores/as informativo.

 26 de novembro :

o Constitución da mesa electoral  do sector de pais/nais/titores legais ás 16

horas.

o Votación pais/nais : de 16:30 a 20:00 horas.

 27 de novembro :

o Votacións persoal non docente: de 16:30-17:35 horas

o Votacións profesorado – Claustro extraordinario : ás 18:15 horas

 30 de novembro:

o Reunión da Xunta Electoral ás 10:15 horas.

o Proclamación e publicación das candidaturas electas

o Envío das actas á Delegación Provincial.

o Envío  da  convocatoria  da  reunión  para  a  constitución  do  novo  Consello

Escolar

 4 de decembro :

o Constitución do novo Consello Escolar.

As instancias para presentar candidaturas ao Consello Escolar están a disposición

de todos os membros da comunidade escolar na secretaría do Centro.
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