CALENDARIO
ELECTORAL

IES Nosa Señora dos ollos Grandes

Xoves 24 de novembro de
2022

ELECCIÓNS

Despacho de Dirección

Alumnado


De 09:00 a 12:00 horas

Nais, Pais e Titores legais


De 18:00 a 20:00 horas

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes
Avd. Ramón Ferreiro, s/n
27002—Lugo
982 870003
ies.nosasenora.ollosgrandes@edu.xunta.gal
www.iesollosgrandes.org

Renovación parcial
Consello Escolar

2022

IES Nosa Señora dos ollos Grandes

NORMATIVA BÁSICA
 Das nais/país/ tores legais
Ar go 42.‐ “O voto será directo, secreto e non delega‐
ble. Cada elector, que deberá acreditar a súa personalidade
mediante a presentación do documento nacional de iden‐
dade ou calquera outro documento acredita vo, fará
constar na súa papeleta un, dous ou tres nomes da lista de
candidatos e candidatas, segundo corresponda elixir menos
de tres, tres ou mais de tres, respec vamente.”

 Do profesorado
Ar go 37.‐ “Cada profesor ou profesora fará constar na
súa papeleta un máximo dun, dous, tres, catro ou cinco
nomes da lista de candidatos segundo corresponda a reno‐
vación de menos de tres, tres, catro, cinco ou mais de cinco
profesores respec vamente. Serán elixidos os profesores e
profesoras con maior número de votos.



Do alumnado
Ar go 43.‐ “1. Tódolos alumnos e alumnas de educación
secundaria matriculados no centro son electores e todos
poderán ser elixidos membros do Consello Escolar, coas
atribucións que lles corresponden aos seus membros; non
obstante, os alumnos e alumnas do primeiro ciclo de edu‐
cación secundaria obrigatoria non poderán par cipar na
elección nin no cesamento do director ou directora.

 Do persoal de administración se servizos
Ar go 47.‐ “0 representante do persoal de administración
e servicios será elixido, cando corresponda, polo persoal
que realiza no centro funcións desta natureza, sempre que
estea vinculado a mesmo por relación xurídica, administra‐
va ou laboral, tendo todo o persoal que reúna os requisi‐
tos indicados a condición de elector ou elixible, debendo, en
todo caso presenta‐la oportuna candidatura perante a
xunta electoral.

CANDIDATOS
a) Nais, pais e tores/as legais do alumnado:
1.

D. Mar n Fernandez Fernandez

2.

Dna. María Jesús Ferreiro Gómez

3.

Dna. Marina Losada Regueiro

Postos a cubrir: 2
Sinalar na papeleta: 1

b) Profesorado:
1.

Dna. Ana Isabel Carballas Pérez

2.

Dna. Yolanda Espiñeira Mar nez

3.

D. Roberto Carlos Núñez Pena

4.

Dna. María Aurelia Vázquez Vázquez

5.

D. Iago Jesús Rodríguez Yáñez

6.

Dna. María Covadonga Yugueros
Valbuena

Postos a cubrir:
Sinalar na papeleta: máximo 3

c) Alumnado:
1.

D. Manuel Fernández Freire

2.

Adrián García Vázquez

3.

Sara Gómez Pardo

Postos a cubrir: 2
Sinalar na papeleta: máximo 1

