
PROPOSTA DE CALENDARIO PARA AS ELECCIÓNS DE MEMBROS DOS CONSELLOS
ESCOLARES 2022

DATAS ACTUACIÓNS

25 outubro
Anuncio da data e hora no que se procederá ao sorteo público para a designación
dos  membros  da  Xunta  Electoral.  (Artigo  30  do  Decreto  92/1988  segundo
redacción dada polo Decreto 324/1994; DOG do 9 de agosto)

28 outubro

 Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral (Titulares e

Suplentes).

Segundo  o  resultado  anterior,  envío  de  citacións  para  a  constitución  da  Xunta
Electoral

3 novembro

 Primeira reunión (constitución) da Xunta Electoral:

 Constitución da Xunta Electoral1

 Aprobación do calendario de votacións para cada sector.

 Publicación dos censos provisionais por sectores.

 Apertura do prazo de admisión de candidaturas con anuncio público. 

 Escrito ao Concello e a ANPA, se procede, solicitando a designación dos seus

representantes.

3 novembro  Envío de circular ás nais e pais do alumnado coa convocatoria para as eleccións

do seu sector.

Do 4 ao 10 de
novembro

 Reclamacións ao Censo Electoral

Do 4 ao 13 de
novembro

 Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores.

11 novembro

 Segunda reunión da Xunta Electoral:

 Proclamación e publicación das candidaturas.

 Publicación dos censos definitivos por sectores.

 Aprobación do modelo de papeletas de votación de cada sector.

 Sorteo de integrantes das mesas electorais.

14-15
novembro

 Prazo de reclamación á admisión de candidaturas

16 novembro
 Terceira Reunión da Xunta Electoral:  Resolución por parte da Xunta Electoral

das reclamacións que se puideran ter presentado.

16  novembro
 Reunión de Claustro de Profesores (para dar lectura de normas2, Relación de

candidaturas,  Acordo de convocatoria  de Claustro  extraordinario para  o  día
fixado para a votación)

17-22 de  Comezo das distintas campañas electorais. 

1 Punto Segundo.2 da Resolución do 19 de setembro de 2022
2 Decreto 92/1988, do 28 de abril, artigo 35.



novembro

 17 novembro: Envío de: 

 Circular  ás  nais  e  pais  do  alumnado anunciando as  candidaturas  do seu

sector.
 Convocatoria de Claustro extraordinario a celebrar o día 24 de novembro.

 Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.

 Convocatoria para a cuarta e última reunión da Xunta Electoral.

24 -25
novembro

 VOTACIÓNS3:

 Profesorado. (24 novembro)

 Pais, nais e titores legais do alumnado. (24 novembro)

 Persoal de administración e servizos, de ser o caso. (25 novembro)

 Alumnado. (25 novembro)

28  novembro

 Cuarta e última reunión da Xunta Electoral:

 Proclamación e publicación de candidatos electos.

 Traslado   das  actas4 das  mesas  electorais  á  persoa  titular  da  xefatura

territorial.
 Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar.

(Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril)

12 decembro
 Celebración da reunión do novo Consello Escolar5:

 Constitución do Consello.

Antes do 16
de decembro6

 Envío  á  Xefatura  Territorial  do  formulario  que  se  publica  como  anexo  II  á

Resolución do 19 de setembro de 2022 (DOG do 30/09). 

 RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación

Educaticativa,  pola  que  se  establece  o  calendario  para  a  realización  de  eleccións  de
membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do
30 de setembro)

 Decreto 92/1988, do 28 de abril,  polo que se regulan os órganos do goberno dos centros
publicos  de ensino non universitario.  (DOG, 29/04/88).  Corrección de erros,  DOG, 03/05;
24/05, e 15/06/88). Modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril (DOG do 17 de maio) e
polo Decreto 324/1996).

3 Punto Segundo.1 Resolución do 19 de setembro de 2022
4 Punto Sétimo.1 Anexo I da Resolución do 19 de setembro de 2022
5 Artigo 52 do Decreto 92/1988, do 28 de abril
6 Punto Sétimo.3 Anexo II da Resolución do 19 de setembro de 2022


