ELECCIÓN DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2021
Segundo a Resolución do 20 de setembro de 2021 (DOG do 29/09/2021)
Proposta do calendario de actuacións
DATA
22-X (Venres)
26-X (Martes)
29-X (Venres)
3-XI (Mércores)

5-XI ao 12 XI
8-XI (Lúns)

12-XI (Venres)
15-XI (Lúns)

16-XI ao 23-XI
16-XI e 17-XI
17-XI (Mércores)
17-XI (Mércores)

19-XI (Venres)
22-XI (Lúns)
23-XI (Martes)
24-XI (Mércores)
25-XI ((Xoves)
2-XII (Xoves)

15-XII (Mércores)

ACTUACIÓNS
Envío circular anunciando o sorteo para a designación dos membros da
Xunta Electoral
Sorteo, ás 11 h 30’, para a designación dos membros da Xunta Electoral
Envío das citacións para a constitución da Xunta Electoral
Primeira reunión da Xunta Electoral (12.25 horas):
 Acto de constitución da mesma.
 Aprobación do calendario de actuacións.
 Publicación de censos e convocatorias.
 Escrito á APA máis representativa solicitanto a designación do seu
representante (Art. 39 Decreto 374/1996, do 21/10/96)
 Idem ó Concello ós mesmos efectos.
 Envío de circular informativa ós pais de alumnos.
 Prazo de presentación de candidaturas.(ata 14:00 horas do 12 do XI)
 Envío de convocatoria para a segunda reunión da Xunta Electoral.
 Envío de convocatoria de claustro informativo (Art. 35 Decreto
92/1988)
 Peche do plazo de presentación de candidaturas.
Segunda reunión da Xunta Electoral:
 Publicación de candidaturas.
 Aprobación definitiva de censos electorais.
 Aprobación do modelo de papeletas de votación.
 Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais ás
12:35 horas.
Campaña electoral
Reclamacións (ata 14:00 horas do 17 do XI).
Resolucións de reclamacións.
Reunión do Claustro de profesores ás 16.20:
 Lectura de normas.
 Relación de candidaturas.
 Constitución da mesa electoral.
 Convocatoria de Claustro extraordinario para o día 24 de Novembro.
 Envío da convocatoria de Claustro extraordinario.
 Envío de citacións para a constitución das distintas mesas electorais.
 Eleccións persoal adm. e servicios: 14.00 ás 16.00 horas.
 Eleccións alumnos: das 10.25 ás 14.00 horas
 Eleccións profesores: Claustro extraordinario 16.20 horas.
 Eleccións pais: das 16.30 ás 20.00 horas.
Terceira reunión da Xunta Electoral:
 Proclamación dos candidatos electos (12.25 horas).
 Convocatoria da reunión para a constitución do novo Consello Escolar.
 Constitución do novo Consello Escolar.
 Informar Consellería (ANEXOS I-II) (Antes 17 de decembro)

