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CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS DO
CONSELLO ESCOLAR [2022]
DATAS

ACTUACIÓNS (Segundo o disposto na Resolución de 19/09/2022)

28/10/2022
(venres)

- Sorteo público para designar os membros (titulares e suplentes) da Xunta Electoral.
- Envío das citacións aos membros titulares e suplentes para a constitución da Xunta Electoral.

04/11/2022
(venres)

- Constitución da Xunta Electoral, ás 10:30 h:
• Acto da súa constitución.
• Aprobación do calendario de actuacións.
• Publicación nos taboleiros de anuncios, con comunicacións a claustro e Consello escolar:
a) Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores.
b) Dos correspondentes censos electorais.

Do 11 ao 18 de
novembro

11 /11/2022
(venres)

15/11/2022
(martes)

21/11/2022
(luns)

29/11/2022
(martes)

01/12/2022
(xoves)

- Prazo de presentación de candidaturas.
- Remisión de convocatoria da Xunta Electoral para a segunda reunión (celebrarase o 21 de
novembro).
- Remisión de convocatoria de claustro informativo (celebrarase o 15 de novembro).
- Reunión claustro informativo:
• Normas de elección.
• Anuncio da data do claustro extraordinario para as eleccións sector do profesorado (29 de
novembro).
- Segunda reunión da Xunta Electoral, ás 10:30h:
• Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
• Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas, sobres...
• Resolución, no seu caso, das reclamacións presentadas contra os censos.
• Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.
- Envío de:
• Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.
• Convocatoria para a terceira e última reunión da Xunta Electoral.
• Comunicacións aos órganos colexiados.
• Convocatoria claustro extraordinario (celebrarase o 29 de novembro).
- VOTACIÓNS:
• Profesorado (sesión extraordinaria de claustro).
• Familias.
- Terceira reunión da Xunta Electoral, ás 10:30 h:
• Proclamación e publicación de candidatos electos.
• Traslado das actas das mesas electorais ao titular do departamento territorial de
Pontevedra.
- Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar.

15/12/2022
(xoves)

- Celebración de reunión do novo Consello Escolar:
• Constitución do Consello.
• Designación dos membros que van a constituír as diferentes comisións.
- Data límite para a remisión do informe do proceso de constitución do consello escolar á
Xefatura Territorial. ANEXO II da Resolución do 19 de setembro de 2022.

