Voľby do rady školy
Na základe výzvy predsedu prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského,
PhD., riaditeľ školy vyhlasuje voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej
odbornej škole elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov v termíne:

pondelok, 5.11.2018 od 14.00 do 16.00 hod.
Vážení rodičia,
Vzhľadom na to, že funkčné obdobie Rady školy pri SOŠ elektrotechnickej v Stropkove končí
30.11.2018, je potrebné uskutočniť voľby členov Rady školy na nové funkčné obdobie. Preto
v zmysle platných predpisov sa uskutoční voľba troch zástupcov rodičov do Rady školy
pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. Každý zákonný
zástupca žiaka Strednej odbornej škole elektrotechnickej má právo voliť i kandidovať do Rady
školy (1 hlas bez ohľadu na počet detí).
Voľby sa uskutočnia dňa 5. novembra 2018 v čase od 14.00 do 16.00 hod. v priestoroch
školy takto:
od 26.11.2018 do 31.10.2018 do 15.00 hod.
je potrebné doručiť niektorému z členov volebnej komisie (prostredníctvom sekretariátu
školy) návrh na kandidatúru alebo súhlas kandidáta s kandidatúrou do Rady školy (formulár
je v prílohe tohto oznamu, príp.na sekretariáte školy).
do 2.11.2018 do 15.00 hod.
zverejní volebná komisia mená kandidátov do Rady školy (na internete, na výveske školy)
5.11.2018, 14.00-16.00
prebehnú voľby (volebná urna a prezenčné listiny budú na sekretariáte)
Voľby prebehnú priamym tajným hlasovaním v stanovenom čase vhodením hlasovacieho
lístka do urny a podpisom voliča do zoznamu voličov.
6.11.2018 do 12.00 hod.
zverejnenie výsledkov volieb volebnou komisiou

Vo voľbách je potrebné zvoliť 3 rodičov, ktorí budú členmi Rady školy pri SOŠ
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44 v Stropkove
Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním
b) zakrúžkovaní môžu byť maximálne traja kandidáti
c) kandidáti dopísaní voličmi v deň volieb sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný,
ak spĺňa ostatné podmienky
Platný hlasovací lístok:
a) kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním
b) zakrúžkovaný počet kandidátov je väčší ako 3.

meno rodiča: ...................................................

podpis rodiča: .............................................

PREHLÁSENIE
Ja, ....................................................................... rodič žiaka triedy ....................
SOŠ elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44 v Stropkove prehlasujem, že
súhlasím so svojou kandidatúrou do Rady školy pri SOŠ elektrotechnickej,
Hviezdoslavova 44 v Stropkove .

V Stropkove dňa: 31.10.2018

.......................................................................
vlastnoručný podpis kandidáta

Návrh kandidáta na člena rady školy
Na základe výzvy zriaďovateľa na podávanie návrhov na kandidátov do Rady školy pri Strednej
odbornej škole elektrotechnickej v Stropkove, predkladám návrh kandidáta pre voľby za rodičov.

Meno, priezvisko, titul: ……………….........................................……......…………………………..

Trvalé bydlisko: ……………………..........................................……….....…………………………..

V Stropkove, dňa ............................... 2018

......................................
meno navrhovateľa

……....………….......………..
podpis navrhovateľa

Povinná príloha návrhu: - písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou

Informácie pre voľby zástupcov rodičov do Rady školy
pri SOŠ elektrotechnickej v Stropkove dňa 5.11.2018
Vo voľbách je potrebné zvoliť 3 rodičov, ktorí budú členmi Rady školy pri SOŠ
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44 v Stropkove
Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky:
d) zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním
e) zakrúžkovaní môžu byť maximálne traja kandidáti
f) kandidáti dopísaní voličmi v deň volieb sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný,
ak spĺňa ostatné podmienky
Platný hlasovací lístok:
c) kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním
d) zakrúžkovaný počet kandidátov je väčší ako 3.

