Institut d'Educació Secundària Enric Valor
Pego

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR
INFORMACIÓ PER A ALUMNES I PER ALS SEUS PARES I MARES
Tal com sabran molts de vostés, enguany s’han convocat eleccions als
Consells Escolars de tots els centres educatius. El Consell Escolar de centre,
que és l'òrgan de participació de tots els sectors implicats en el sistema
educatiu, va ser creat per la L.O.D.E. l'any 1986 i, des d'aleshores, ja s'ha
renovat en altres ocasions. L’última vegada va ser el 2007. Al Decret de 2 de
setembre de 1.997, s’aprovà el Reglament Orgànic de Centres. Aquest va
introduir alguns canvis entre els quals es troba que els consells es renovaran
per meitats cada dos anys. Enguany, per tant, té lloc la renovació que, segons
el Reglament esmentat correspon a quatre professors/-ores, tres
pares/mares (un/a serà per designació directa de l'AMPA) i tres alumnes .
Tota aquesta normativa , va ser modificada amb l’entrada en vigor de la nova
llei d’educació, la LOE.
Per tal que es facen una idea de la importància del Consell, aquestes són
algunes de les seues atribucions
• Participar en la selecció de la Direcció del centre.
• Aprovar la Programació General Anual del centre.
• Aprovar els pressupostos i les despeses.
• Acordar la jornada escolar.
• Aprovar les activitats complementàries de l’alumnat.
• Analitzar i valorar el funcionament general del centre.
El Consell Escolar del nostre Institut estarà format pels següents
representants amb dret a vot: la directora, el cap d'estudis, 8 representants del
professorat, 6 representants dels pares/mares d'alumnes, 5 representants de
l'alumnat, 1 representant del personal d'adminstració i serveis i 1 representant
de l'Ajuntament.
Les votacions se celebraran el dia 28 de novembre en horari que
determinarà la Junta Electoral del centre que ja s'ha constituït. Cada sector
(alumnes i pares d'alumnes) votarà davant una mesa electoral formada per
diferents persones de cada sector triades per sorteig. Des d'ací volem fer una
crida perquè participen en la votació i també en la formació de la mesa, si és
que en són nomenats per sorteig. El sector de pares i el d'alumnes elegirà els
seus representants en votació directa i secreta entre candidats prèviament
presentats.
Aquestes candidatures seran a títol individual o formant part de les
candidatures presentades per les Associacions respectives. Si es vol ser
candidat a títol individual s'ha de presentar a la secretaria de l'Institut,
abans del 16 de novembre a les 14 h., la part posterior d'aquest full
degudament complimentada i signada.
Pego, a 21 d’octubre de 2011.
LA JUNTA ELECTORAL
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Sra. Presidenta de la Junta Electoral de l'Institut de Pego:

El/La Sr./Sra................................................................................................,
del sector ..................... (pares, alumnes), resident al carrer..............................,
núm ............. de .............................................,pare/mare de
l'alumne/a.............................................................................................................
........................., del curs............., lletra......
SOL·LICITA ser inclòs com a candidat en les properes eleccions a
Consell Escolar.
Pego,......... d ....................... de 2011

Signatura:

En el cas d'alumnes indiqueu, per favor, el curs i el grup...

