ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
23 de novembre de 2017
La RESOLUCIÓ del 13 de setembre de 2017, de la direcció General de Política Educativa,
estableix la convocatòria d'eleccions a consells escolars per al dia 23 de novembre de 2017.
Una vegada constituïda la junta electoral, aquesta ha determinat el següent calendari:
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
fins el 6 de novembre.
LLISTA PROVISIONAL DE CANDIDATS
7 de novembre.
RECLAMACIONS
fins el 9 de novembre.
LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS 13 de novembre.
ACTE DE VOTACIÓ

23 de novembre.

HORARI DE VOTACIÓ

PARES/MARES:

de 8 a 9 hores.
de 14 a 15 hores.
de 18 a 19 hores.

ALUMNAT

de 10 a 12 hores.
de 18 a 19 hores.

PROFESSORAT

Claustre Extraordinari

PROCLAMACIÓ CANDIDATS ELECTES
CONSTITUCIÓ NOU CONSELL ESCOLAR

fins l'1 de desembre de 2017.
fins el 15 de desembre de 2017.

El Consell Escolar del centre és l’òrgan màxim de govern, que té atribucions tan importants
com són l’aprovació de pressupostos, la intervenció i resolució dels conflictes disciplinaris i el
seguiment del procés educatiu dels vostres fills i filles.
En aquestes eleccions es renova la SEGONA MEITAT dels components del consell escolar
(4 professors, 3 pares, 2 alumnes i un representant del Personal d'Administració i Serveis).
Per a poder ser elegits membres del Consell Escolar de l'IES L'ESTACIÓ s'ha d'haver
presentat/da com a candidat/a dins del termini fixat per la junta electoral (dia 6 de novembre de
2017). És important que comproveu que esteu inscrits correctament en el cens electoral, que està a la
vostra disposició a la secretaria del centre, on també podreu trobar els impresos per a presentar la
vostra candidatura.
L'article 45 del DECRET 234/1997, de 2 de setembre del Govern Valencià que aprova el
reglament orgànic i Funcional dels instituts de secundària, indica: Seran electors i elegibles tots el
pares i mares o tutors legals d'alumnes que estiguen matriculats a l'institut i que figuren en el cens.
L'elecció es produirà entre els candidats admesos per la junta electoral.
Des de la direcció vos animem a participar activament en el procés educatiu dels vostres fills de
la manera que estimeu més oportuna.
Atentament,
El director i president de la Junta Electoral
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