
Elezzjonijiet għall-Kunsilli tal-Iskejjel – Tagħrif għall-Ġenituri/Kustodji 

L-Elezzjonijiet għall-Kunsilli Skolastiċi ser isiru bejn it-Tnejn 1 ta’ Frar u s-Sibt 6 ta’ Frar 
2021. 

Nominazzjonijiet – Ġenituri/Kustodji 

1. In-Nominazzjonijiet ta’ ġenituri/kustodji għal dawn il-Kunsilli jiftħu t-Tnejn 11 ta’ 
Jannar u jagħlqu l-Ħadd 17 ta’ Jannar 2021 fis-1.00pm. 

2. In-Nominazzjonijiet jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit schoolcouncilelections.edu.mt. 
Fuq l-istess sit imbagħad jiġu sottomessi n-nominazzjonijiet. 

3. F’kull skola jistgħu jikkontestaw u huma eliġibbli għall-vot il-ġenituri/kustodji li 
għandhom ulied imorru f’dik l-iskola. 

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

5. Ġenitur/Kustodju jista’ jkun membru f’aktar minn Kunsill wieħed ġaladarba l-
ulied jattendu f’dawk l-iskejjel. 

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

7. Genituri/kustodji li wliedhom huma fl-aħħar sena skolastika jistgħu jikkontestaw 
l-elezzjonijiet. Ladarba t-tfal tagħhom jispiċċaw mill-iskola dawn jistgħu 
 jagħżlu jekk itemmux il-ħatra tagħhom bħala membri jew le.   

8. Ġenituri/kustodji li huma wkoll edukaturi jistgħu jikkontestaw l-elezzjoni kemm 
bħala  ġenituri kif ukoll bħala edukaturi ġol-istess skola; iżda ladarba jiġu eletti 
 jistgħu jżommu biss post wieħed fil-Kunsill. Edukaturi li għandhom it-tfal 
tagħhom ġo skola differenti minn fejn jgħallmu huma, jistgħu jżommu ż-żewġ 
postijiet. 

Votazzjoni 

9. Kull ġenitur/kustodju għandu/ha dritt jivvota. 

10. Kull ġenitur/kustodju ser jirċievi Kodiċi li tintuża waqt il-votazzjoni onlajn. 

11. Is-sistema tal-elezzjonijiet għall-Kunsilli tal-Iskejjel hija dik magħrufa bħala ‘first 
past the post’ fejn il-Votanti jintalbu jagħżlu mhux aktar minn tliet kandidati minn 
dawk innominati.  

12. Il-ġenituri/kustodji jistgħu jivvutaw onlajn fuq schoolcouncilelections.edu.mt 
billi jużaw kompjuter, tablet jew smartphone. 

13. Biex tivvota:  

• Idħol fis-sit schoolcouncilelections.edu.mt   

• Tinfetaħ paġna - Daħħal il-Kodiċi li rċevejt.  

• Agħfas Kompli 

• Tinfetaħ paġna bl-ismijiet tal-kandidati u vvota għal mhux aktar minn tliet 
kandidati   

• Agħfas Submit.  

14. L-elezzjonijiet isiru biss f’dawk l-iskejjel li jkun hemm aktar minn tliet kandidati 
nnominati. 
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