
 
 

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR CURSO 20

CIRCULAR INFORMATIVA AOS RESPONSABLES DO ALUMNADO

 

A Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Form
Profesional resolveu o aprazamento da renovación 
tro. Durante este mes de novembro vanse celebrar a devandita renovación. A
ral encargada de organizar e s
día 5 de novembro, comun
aspectos de dito proceso que po

a) NORMATIVA VIXENTE

 Decreto 92/1988, do 28 de abril
centros públicos de ensino non universitario (segundo nova redacción tras sucesivas 
modificacións e derrogacións parciais).

 Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o Reg
lamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria.

 

b) REPRESENTACIÓN DOS PAIS/NAIS NO CONSELLO ESCOLAR

 

O Consello Escolar do IES MARÍA CASARES que se constituirá tras o 
proceso elec
alumnos/as, un deles designado pola 
fraxio universal entre o censo de pais/nais. Na actual convocatoria corre
de renovar un dos representantes elixid
tante da ANPA.

 

c) QUEN SON ELECTORES E ELIXIBLES?

 

Son electores e elixibles 
dos alumnos/as matriculados no Centro, independentemente de que teñan 
un ou máis fillos es

 

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2021-20

CIRCULAR INFORMATIVA AOS RESPONSABLES DO ALUMNADO

Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Form
resolveu o aprazamento da renovación dos Consellos Esco

tro. Durante este mes de novembro vanse celebrar a devandita renovación. A
zar e supervisar o proceso electoral acordou, en sesión cel

municar os pais/nais dos alumnos/as mediante a prese
ceso que poidan resultar máis relevantes. 

NORMATIVA VIXENTE 

, do 28 de abril (DOG do 29 de abril), sobre órganos de goberno dos 
centros públicos de ensino non universitario (segundo nova redacción tras sucesivas 
modificacións e derrogacións parciais). 

, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o Reg
lamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria. 

REPRESENTACIÓN DOS PAIS/NAIS NO CONSELLO ESCOLAR 

O Consello Escolar do IES MARÍA CASARES que se constituirá tras o 
proceso electoral en curso, contará con tres representantes
alumnos/as, un deles designado pola ANPA, e os outros dous elixidos por s
fraxio universal entre o censo de pais/nais. Na actual convocatoria corre
de renovar un dos representantes elixidos por sufraxio universal e o r
tante da ANPA. 

QUEN SON ELECTORES E ELIXIBLES? 

Son electores e elixibles o pai e a nai, ou os titores legais
dos alumnos/as matriculados no Centro, independentemente de que teñan 
un ou máis fillos escolarizados no mesmo. 
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CIRCULAR INFORMATIVA AOS RESPONSABLES DO ALUMNADO 

Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
olares de todos os cen-

tro. Durante este mes de novembro vanse celebrar a devandita renovación. A Xunta Electo-
dou, en sesión celebrada o 

diante a presente circular os 

(DOG do 29 de abril), sobre órganos de goberno dos 
centros públicos de ensino non universitario (segundo nova redacción tras sucesivas 

, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o Regu-

 

O Consello Escolar do IES MARÍA CASARES que se constituirá tras o 
tres representantes dos pais/nais dos 

, e os outros dous elixidos por su-
fraxio universal entre o censo de pais/nais. Na actual convocatoria correspon-

os por sufraxio universal e o represen-

titores legais de cada un 
dos alumnos/as matriculados no Centro, independentemente de que teñan 



 
 

 

d) CENSO ELECTORAL

 

As listas do censo electoral atópanse a disposición dos responsables 
do alumnado na Secretaría do centro, desde o día 
de 9 a 14 h, para a súa comprobación e posibles reclamacións por p
pais/nais e titores legais dos alumnos/as. A Xunta Electoral resolverá as pos
bles reclamacións na súa reunión do día 1

 

e) PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

 

PRAZO: do 8

LUGAR: Secretaría 

HORARIO: de 9 a 14 h

 

f) CELEBRACIÓN DAS VOTACIÓNS

As votacións para elixir os representantes dos pais/nais 
terán lugar o vindeiro 
na Biblioteca
quera outro documento acreditativo da súa identidade.

Poderase atopar información puntual acerca do desenvolvemento do proceso ele
ral no taboleiro de anuncios e na páxina we

Oleiros, a 6 de novembro de 2018.

A Presidenta da Xunta Electoral.

Asdo: María  Ángeles Balseiro Balseiro

CENSO ELECTORAL 

As listas do censo electoral atópanse a disposición dos responsables 
do alumnado na Secretaría do centro, desde o día 8 de novembro, en horario 
de 9 a 14 h, para a súa comprobación e posibles reclamacións por p
pais/nais e titores legais dos alumnos/as. A Xunta Electoral resolverá as pos
bles reclamacións na súa reunión do día 16 de novembro.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

8 ao 14 de novembro ambos os dous incluídos.

Secretaría do Centro (en impresos normalizados ao efecto).

de 9 a 14 h. 

CELEBRACIÓN DAS VOTACIÓNS 

As votacións para elixir os representantes dos pais/nais 
gar o vindeiro luns 22 de novembro entre as 17:00 e as 20:00 horas 

Biblioteca do Centro. Os electores/as deberán vir pr
tro documento acreditativo da súa identidade. 

Poderase atopar información puntual acerca do desenvolvemento do proceso ele
ral no taboleiro de anuncios e na páxina web do Instituto. 

Oleiros, a 6 de novembro de 2018. 

ta Electoral. 

 

 

 

Ángeles Balseiro Balseiro 

 

As listas do censo electoral atópanse a disposición dos responsables 
de novembro, en horario 

de 9 a 14 h, para a súa comprobación e posibles reclamacións por parte dos 
pais/nais e titores legais dos alumnos/as. A Xunta Electoral resolverá as posi-

de novembro. 

ambos os dous incluídos. 

(en impresos normalizados ao efecto). 

As votacións para elixir os representantes dos pais/nais do alumnado 
de novembro entre as 17:00 e as 20:00 horas 

do Centro. Os electores/as deberán vir provistos do DNI ou cal-
 

Poderase atopar información puntual acerca do desenvolvemento do proceso electo-
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