Opakované voľby do rady školy
Dňa 05.11. 2018 sa uskutočnili v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. voľby do Rady školy za
rodičov žiakov. Pretože sa volieb zúčastnilo menej ako polovica oprávnených voličov,
riaditeľ školy vyhlasuje opakované voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy pri
Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov v termíne:

streda, 07.11.2018 od 15.00 do 15.30 hod.
Vážení rodičia,
v zmysle platných predpisov, je potrebné zvoliť 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 (1 hlas bez ohľadu na
počet detí).
Opakované voľby sa uskutočnia dňa 07. novembra 2018 v čase od 15.00 do 15.30 hod.
vo výdajnej jedálni školy takto:


Pred konaním doplňujúcich volieb konaných dňa 05.11.2018 súhlasili s kandidatúrou do
Rady školy títo rodičia, ktorí sa tak stali kandidátmi za členov Rady školy:
1.
2.
3.
4.
5.

Bc. Daniela Ličková
Valéria Bajcurová
Mgr. Ingrid Semančíková
Silvia Stašová
Jana Ličková



Voľby prebehnú priamym hlasovaním v stanovenom čase vhodením hlasovacieho lístka
do urny a podpisom voliča do zoznamu voličov. Volebná urna a prezenčné listiny budú
vo výdajnej jedálni školy.



08.11.2018 do 12.00 hod. zverejní volebná komisia výsledky opakovaných volieb do
Rady školy (na internete, na výveske školy).
Informácie pre opakované doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy
pri SOŠ elektrotechnickej v Stropkove dňa 07.11.2018

V opakovaných 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.
VAŠA ÚČASŤ NA VOĽBÁCH JE POTREBNÁ

