ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ …………………………..ΧΟΛΕΙΟΤ
ΔΗΜΟΤ …………..
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΕΝ. ΤΝΕΛΕΤΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ
Για την ανάδειξη Διοικητικοφ υμβουλίου, Εξελεγκτικήσ Επιτροπήσ, Εκπροςϊπων ςτην Ζνωςη Γονζων και ςτη χολική Επιτροπή.

Στ…………………………….ςήμερα……………..201.., ημζρα……………….και ϊρα…………………………..
Σε μία αίθουςα του………………………………………………………………., ςυνήλθαν τα ταμειακϊσ εντάξει μζλη του ςυλλόγου.
Στη ςυνζχεια αφοφ διαπιςτϊθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, προχϊρηςε η Γεν. Συνζλευςη ςτισ εργαςίεσ τησ
ςφμφωνα με την ημερήςια διάταξη.
Πρόεδροσ τησ Γεν. Συνζλευςησ εξελζγη ο/η…………………………………………………………………..γραμματεία
α)………………………………………………………………….β)……………………………………………………………
Α) Ζγινε ο διοικητικόσ και οικονομικόσ απολογιςμόσ του απερχόμενου Δ.Σ., ακολοφθηςαν διάφορεσ ερωτήςεισ και
τοποθετήςεισ μελϊν. Ο διοικητικόσ απολογιςμόσ τζθηκε υπό ζγκριςη ςτο ςϊμα και εγκρίθηκε με ………ψήφουσ υπζρ,
κατά ψήφιςαν ………..γονείσ. Ο οικονομικόσ απολογιςμόσ εγκρίθηκε με…………….ψήφουσ υπζρ, κατά
ψήφιςαν………..γονείσ.
Β) Στη ςυνζχεια η Γεν. Συνζλευςη προχϊρηςε ςτισ αρχαιρεςίεσ, όριςε χρόνο τησ ψηφοφορίασ από………….ϊρα
τησ……/…./201.., ζωσ…………….ϊρα τησ……./..../201..
Εξζλεξε Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τουσ α)………………………………………………………………………Πρόεδρο,
β)………………………………………………………γραμματζα, γ)……………………………………………………………..........γραμματζα, η οποία
ανζλαβε την διεξαγωγή των εκλογϊν.
Η εφορευτική επιτροπή παρζλαβε τισ αιτήςεισ υποψηφιότητασ.
Τπεβλήθη Ενιαίο ψηφοδζλτιο
Υποβλήθηκαν………αιτήςεισ για το Δ.Σ.
Υποβλήθηκαν………αιτήςεισ για Εξελεγκτική Επιτροπή
Υποβλήθηκαν………αιτήςεισ για Ζνωςη Γονζων
Υποβλήθηκαν………αιτήςεισ για Σχολική Επιτροπή
Η εφορευτική επιτροπή προχϊρηςε ςτην ανακήρυξη των υποψηφίων ςφμφωνα με τα ψηφοδζλτια που υποβλήθηκαν
ωσ εξήσ:

ΨΗΦΟΔΕΛΣΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 201..
Τποψήφιοι Δ..

(Μζχρι 3 ψήφοι)

χολείο……………………………………………….
Τποψήφιοι Εκπρόςωποι Ζνωςησ Γονζων

(1 ψήφοσ)

1………………………………………………………..

1………………………………………………………..

2………………………………………………………..

2………………………………………………………..

3………………………………………………………..

3………………………………………………………..

4………………………………………………………..

4………………………………………………………..

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ …………………………..ΧΟΛΕΙΟΤ
ΔΗΜΟΤ …………..
5………………………………………………………..

5………………………………………………………..

6………………………………………………………..
7………………………………………………………..

Τποψήφιοι Εκπρόςωποι χολ.Επιτροπήσ

(1ψήφοσ)

8………………………………………………………..

1……………………………………………………………

9………………………………………………………..

2……………………………………………………………

10………………………………………………………

3……………………………………………………………

Στη ςυνζχεια η εφορευτική επιτροπή κήρυξε την ζναρξη τησ ψηφοφορίασ ςτισ…………..ϊρα, οι ψηφοφόροι
προςερχόμενοι ζνασ – ζνασ, ζδειχναν την ταυτότητά τουσ και αφοφ τςεκάρονταν ςτην κατάςταςη εγγεγραμμζνων
μελϊν, παρελάμβαναν από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδζλτια και τον φάκελο, αποςφρονταν ςτο παραβάν για
να ςημειϊςουν ςτο ψηφοδζλτιο τισ προτιμήςεισ τουσ, και επανερχόμενοι αφοφ υπζγραφαν ςτον κατάλογο
ψηφοφορίασ ζριχναν τον φάκελο ςτην κάλπη.
Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μζχρι την ϊρα που είχε οριςτεί από τη γενική ςυνζλευςη δηλαδή μζχρι
τισ………ϊρα, οπότε αφοφ διαπιςτϊθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μζλοσ για να ψηφίςει, η εφορευτική επιτροπή αποφάςιςε
την λήξη τησ. Αποςφραγίςτηκε η κάλπη αφοφ προηγουμζνωσ διαπιςτϊθηκε το απαραβίαςτο, καταμετρήθηκαν τα
ψηφοδζλτια και ςτη ςυνζχεια ζγινε η διαλογή τουσ.
Με βάςη την κατάςταςη των ψηφιςάντων, ψήφιςαν………………γονείσ-μζλη, με ςυνολικό αριθμό μαθητϊν…….
Σφμφωνα με το καταςτατικό του Συλλόγου τα μζλη που ψήφιςαν εκλζγουν νζο Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή,
εκπρόςωπο-ουσ ςτην Ζνωςη Γονζων ……../40=………..και εκπρόςωπο ςτην Σχολική Επιτροπή.
Βρζθηκαν……………….ζγκυρα ψηφοδζλτια για το Δ.Σ.

Άκυρα………………

Βρζθηκαν……………….ζγκυρα ψηφοδζλτια για την Εξελεγκτική Επιτροπή, Άκυρα……..
Βρζθηκαν………………ζγκυρα ψηφοδζλτια για την Ζνωςη Γονζων, Άκυρα……………..
Βρζθηκαν……………ζγκυρα ψηφοδζλτια για τη Σχολική Επιτροπή, Άκυρα………….
Από τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμζτρηςη των ςταυρϊν προκφπτει η ςειρά εκλογήσ των τακτικϊν μελϊν και των
αναπληρωματικϊν

Σακτικά μζλη
Για το
Δ.Σ.
1
2
3
4
5
6
7

Για την
Εξελεγκτική
Επιτροπή
1
2
3

Για την
Ένωςη Γονέων
1
2
3
4
5
6
7

Για την
Σχολική Επιτροπή
1

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ …………………………..ΧΟΛΕΙΟΤ
ΔΗΜΟΤ …………..
Αναπληρωματικά μζλη
Για το
Δ.Σ.

Για την
Εξελεγκτική
Επιτροπή

8
9
10
11
12

4
5
6

Για την
Ένωςη Γονέων
8
9

Για την
Σχολική Επιτροπή
2

Η εφορευτική επιτροπή θα ενημερϊςει όλουσ τουσ υποψήφιουσ για τα αποτελζςματα των εκλογϊν.
Ο/Η πλειοψηφϊν ςφμβουλοσ…………………………………………………………ζχει την υποχρζωςη εντόσ 10 ημερϊν να ςυγκαλζςει
την πρϊτη ςυνεδρίαςη με ςκοπό την ςυγκρότηςη του Δ.Σ. ςε ςϊμα.
Οι εκλογζσ διεξήχθηςαν κανονικά και τηρήθηκαν όλεσ οι προβλεπόμενεσ από το Νόμο και το καταςτατικό διαδικαςίεσ
και θα ενημερωθοφν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείσ και η Ζνωςη Γονζων Δήμου Σικυωνίων.
Το πρακτικό αυτό αφοφ διαβάςτηκε και βεβαιϊθηκε υπογράφεται ωσ κατωτζρω.
……………………………………………………201..
Ο Πρόεδροσ τησ Γεν. Συνζλευςησ

Η Εφορευτική Επιτροπή

……………………………………………..
Γραμματεία Γεν. Συνζλευςησ

1……………………………..
2……………………………..

…………………………………….

3……………………………..
(σφραγίδα συλλόγου)

