
ELEZZJONI GĦALL-KUNSILLI TAL-ISKEJJEL 

LINJI GWIDA 

1. Għandhom jinħatru żewġ persuni (ġenituri/għalliema) sabiex flimkien 
mal-Kap tal-iskola jmexxu l-elezzjonijiet.  Dawn ma jistgħux ikunu 
kandidati. 

2. Is-sistema tal-elezzjonijiet għall-Kunsilli tal-iskejjel għandha tkun dik 
magħrufa bħala ‘first past the post’ fejn il-Votanti jintalbu jimmarkaw il-
preferenza tagħhom permezz ta’ mhux aktar minn tliet slaleb. 

3. F’każ li numru ta’ persuni jġibu l-istess ammont ta’ Voti, l-kandidat/i 
magħżul/a għandu/hom jittella’/jittellgħu bil-polza mill-Kap tal-iskola 
fil-preżenza tal-kandidati. 

4. Ma jistgħux jikkontestaw l-elezzjoni għall-istess Kunsill l-omm u l-
missier flimkien imma xi ħadd minnhom biss. 

5. Ġenitur jista’ jikkontesta l-elezzjoni għal aktar minn Kunsill wieħed 
dment li għandu wlied f’dawk l-iskejjel. 

6. Fil-każ taċ-Ċentri ta’ Riżorsi, għandhom joħorġu għall-Kunsill u jivvutaw 
biss dawk il-ġenituri li wliedhom huma reġistrati full-time f’dawk l-
iskejjel. 

7. Genituri li uliedhom huma fl-aħħar sena skolastika jistgħu jikkontestaw 
l-elezzjonijiet.  La darba t-tfal tagħhom jispiċċaw mill-iskola dawn 
jistgħu jagħżlu jekk ikomplux it-term tagħhom jew le.   

8. F’kas ta’ xi riżenja l-post jimtela’ bil-persuna li hemm fil-lista ta’ 
kandidati skont ir-riżultat tal-elezzjoni. 

9. Kull dokument tal-Vot irid ikollu timbru oriġinali tal-iskola li jkun 
ikkulurit. Il-firma ta’ min ħareġ id-dokument, kif ukoll dik tal-President 
tal-Kunsill Skolastiku, mhux bilfors irid ikun oriġinali. 

10. Ġenituri li huma għalliema jistgħu jikkontestaw l-elezzjoni kemm bħala 
ġenituri kif ukoll bħala għalliema ġol-istess skola iżda la darba jiġu eletti 
jistgħu jżommu biss post wieħed fil-Kunsill.  Ġenituri għalliema li 
għandhom it-tfal tagħhom ġo skola differenti minn fejn jgħallmu huma, 
jistgħu jżommu iż-żewġ postijiet. 

11. Kull familja għandha Vot wieħed. 



12. Irid jintbagħat dokument wieħed tal-Vot għal kull familja - jew bil-posta 
jew mat-tfal. 

13. Id-dokument tal-Vot mimli jista’ jintbagħat l-iskola bil-posta jew mat-
tfal f’ envelopp issiġillat. Il-ġenitur jista’ ukoll jmur l-iskola jivvota 
personalment fid-data tal-elezzjoni. F’dan il-kas irid jieħu miegħu d-
dokument tal-Vot li ntbagħat id-dar. Min ma jieħux dan id-dokument 
tal-Vot ma jistgħax jivvota. 

14.  Fejn il-Voti ma jingħaddux fl-istess jum tal-elezzjoni, il-kaxxi tal-Voti 
għandhom ikunu issiġillati fil-preżenza tal-Kandidati u jinfetħu fl-ewwel 
jum possibbli fil-preżenza tal-Kandidati. 

15. Il-Kapijiet tal-iskejjel għandhom jinfurmaw lill-Prinċipal tal-Kulleġġ 
tagħhom, kif ukoll lis-Sezzjoni Proġetti u Inizjattivi, b’xi attivitajiet li se 
jsiru f’jum l-elezzjoni tal-Kunsilli.  Dan għandu jsir mhux aktar tard minn 
l-Erbgħa 21 ta’ Jannar 2015.  Din l-informazzjoni għandha tintbagħat 
permezz ta’ email.   

  


