CALENDARIO RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR
- Día 8 de novembro, luns: Publicación do censo electoral de cada sector e do
impreso de candidatura na sala de profesores, na conserxería ,e no corcho da
entrada do centro. Publicación da convocatoria de eleccións e dos impresos de
candidaturas nos taboleiros e na aula virtual do centro.
- Ata o 15 de novembro: período de reclamacións ao censo electoral.
- 11 de novembro: claustro informativo
- Do 9 ao 16 de novembro. Prazo da presentación de candidaturas dos sectores
(familias, profesorado, alumnado, PAS) na Secretaria do centro.
- Día 17, mércores. Segunda reunión da xunta electoral ás 11,30 na
Dirección. Proclamación das candidaturas. Sorteo das mesas electorais
pais/nais e PAS
- Día 18 e 19 : prazo de presentación de reclamacións á proclamación de
candidaturas
- Día 19 de novembro. Reunión da xunta electoral, só se hai reclamación á
proclamación de candidaturas para a resolución de posibles reclamacións
. Do 22 ao 26 : Eleccións para a renovación parcial do Consello escolar
---Día 22 e 23. Alumnado: renovánse catro membros, márcase na
papeleta un máximo de 3. A mesa electoral estará composta por dous
representantes do alumnado e a Secretaria do centro/Xefatura de estudos. As
votacións desenvolveránse entre as 9 e as 19 horas.
--- Día 23. Nais/Pais: renovánse 1, márcase na papeleta un máximo de 1.
A mesa electoral estará composta por dous representantes de nais/pais e
Xefatura de estudos. As votacións desenvolveránse entre as 18:00 e as 21:00
--- Día 24.Persoal de administración e servizos: renovánse 1, márcase na
papeleta un máximo de 1. As votacións desenvolveranse entre as 13:30 e as
18:00. A mesa electoral estará composta por un representante de PAS e a
Secretaria.
--- Día 25.Profesorado. Claustro extraordinario ás 11,30 na sala de
profesores, renovanse 4 membros, marcaranse un máximo de tres en cada
papeleta. A Mesa Electoral estará composta polo Director, o profesor de maior
idade e profesor de menor idade.
Día 30 : Última reunión da Xunta electoral, que proclamará os candidatos as
11,30 e remitiráse o Anexo I a Delegación.

