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Meliana, 22 d’octubre de 2013
A l’atenció de les famílies del CEIP Mediterrani,
Segons Resolució 20 de setembre de 2013 de la Directora General d’Innovació,
Ordenació i Política Lingüística (DOGV 30/09/2013) es convoquen eleccions per a la
renovació parcial dels membres del Consell Escolar del Centre.
Com ja sabeu, el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la
comunitat educativa (pares, mares, professors, professores, alumnes, ajuntament, i personal
d’administració i serveis) en el govern del centres escolars.
És el moment de:
• Presentar candidatures per formar part del Consell.
• Elegir les persones que millor representen els vostres interessos en el
Consell Escolar.
D’acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i
Primària, decret 233/97 de 2 de setembre (DOGV 08-09-97), tots els pares i mares podeu
presentar candidatura així com també teniu dret al vot.
Les candidatures es presentaran mitjançant sol·licitud dirigida a la Junta Electoral del
Centre atenent-se al calendari adjunt (el model de la sol·licitud està a la vostra disposició a la
secretaria de l’escola).
Donada la importància de la participació en aquestes eleccions, si el dia de les
eleccions no podeu vindre a l’escola, s’han establert una sèrie de mecanismes perquè pugueu
exercir el vostre dret a votar, informeu-vos en secretaria.
Recordeu passar pel tauló d’anuncis de l’escola per comprovar que figureu inscrits a
les llistes del cens i les dades del DNI són correctes.
CALENDARI
Constitució de la Junta Electoral

18–10–2013

Exposició del cens
Presentació de reclamacions al cens
Publicació definitiva del cens

23-10-2013
Fins el 08-11-2013
11-11-2013

Presentació de candidatures
Proclamació provisional de candidats
Resolució de possibles reclamacions
Publicació de llistes definitives de candidats

Fins el 18–11-2013
18–11–2013
Fins el 19-11-2013
20-11-2013

ELECCIONS
28-11-2013
Proclamació de candidats electes
Sessió constitutiva del nou Consell

horari de 9 a 10 i de 15 a 18 h.
02-12-2013
10-12-2013

Atentament
La Junta Electoral

