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IES PINTOR COLMEIRO

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS AO
CONSELLO ESCOLAR 2018
Segundo a Resolución do 25 de setembro de 2018 (DOG do 8 de outubro)
DATAS

ACTUACIÓNS
•

29 de outubro (luns)
•

Sorteo público, ás 12:30 horas, para a designación dos membros da Xunta
Electoral (Titulares e Suplentes).
Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral.

•

Primeira reunión da Xunta Electoral, ás 12:30h:
Acto da súa constitución
Aprobación do calendario de actuacións
Publicación nos taboleiros de anuncios:
a) Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores.
b) Dos correspondentes censos electorais.

5 de novembro (luns)

•

Envío de circular ás familias coa convocatoria do seu sector.

Do 6 ao 16 de
novembro

• Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores.

8 de novembro (xoves)

•
•

Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta Electoral
Envío de convocatoria de Claustro informativo para o día 19 (Art. 35 do Decreto 92/1988)

•

Segunda reunión da Xunta Electoral, ás 10:30h:
 Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
 Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas, sobres...
 Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

•

Reunión do Claustro de profesorado ás 12:30h (lectura de normas, relación
de candidaturas, acordo de convocatoria de claustro extraordinario para o día 24, xoves.)

•
•

Comezo das distintas campañas electorais.
Envío de:
 Convocatoria de Claustro extraordinario a celebrar o día 29.
 Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.
 Convocatoria para a terceira e última reunión da Xunta Electoral

5 de novembro (luns)

19 de novembro (luns)

20 de novembro (martes)

29 de novembro (xoves)

• VOTACIÓNS:
 Profesorado (12:30 – 12:50)
 Pais, nais e titores legais do alumnado (18:00 a 20:30)
 Alumnado (10:00 a 12:30)
•

Terceira e última reunión da Xunta Electoral:
 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.
(Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril)

•

Celebración de reunión do novo Consello Escolar:
 Constitución do Consello.
 Designación dos membros que van a constituír as diferentes comisións.
 Constitución do Observatorio da Convivencia Escolar. (Art. 7º do Decreto 85/2007,
do 12 de abril e Instrucións da Consellería de Educación do 17 de outubro de 2007).

•

Envío ao Xefe do Departamento Territorial de Educación de Pontevedra do formulario
que se publica como anexo II á Resolución do 26 de setembro de 2016 (DOG do 4 de
outubro).

3 de decembro (luns)

13 de decembro (xoves)

Antes do 20 de
decembro

