INFORMACIÓ MARES I PARES
El 23 de Novembre del 2017 hi ha eleccions per a renovar el Consell Escolar del centre, el
seu principal òrgan de govern.
El Consell Escolar està format per mares/pares, professors, alumnes i personal
d’administració i serveis. Per aquesta raó a través de la present, els convide a participar
en les referides eleccions. Per la qual cosa és convenient que :
● Revises el cens electoral de mares i pares, que estarà exposat al véstibul del
centre a partir del 18 d’octubre del 2017 per a comprovar que les seues dades
personals estan correctament expressades. Si no és així, tenen de termini fins el 23
d’octubre per a presentar l’oportuna reclamació.
● Presenten la seua candidatura per a formar part del Consell Escolar. El termini
s’esten del 30 d’octubre al 6 de novembre. L’imprés corresponent el trobareu al
despatx de direcció.
● Voten en les eleccions del 23 de novembre, per a triar els representants de les
mares i pares en el Consell Escolar. Eixe dia s’habilitarà un horari ampli de la
corresponent mesa electoral que facilitarà la seua participació i del que els
informarem més endavant. Poden votar i és convenient que ho facen tant les
mares com els pares de tots els alumnes que estan matriculats al centre i ho poden
fer de dos formes:
a) De forma presencial. Acudint al centre el 23 de Novembre 2017 proveïts de DNI, o
un altre document acreditatiu equivalent. En la mesa electoral es facilitaran les
paperetes de votació.
b) De forma no presencial. Cal sol·licitar un sobre de votacions a la Conergeria a
partir del 2 fina al 22 de novembre. Es pot enviar per correu certificat o lliureant-lo
a la Direcció del centre o a la Mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari
abans de la realització de l’escutrini.
Sense un altre particolar, els anime a participar en aquestes elccions tan importants
pr al funcionament del centre, una cordial salutació.
València, 10 d’octubre del 2017
La directora

Maria José Lucas Marí.
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