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PROCESO DE ADMISIÓN 
RESUMO LEXISLACIÓN 

CURSO 2019/2020

Segundo o Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 245 de decembro), a Orde do 12 de marzo
de 2013 (DOG 53 de marzo) que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado no
segundo  ciclo  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación  secundaria  obrigatoria  e
bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos, e a Orde do 25 de xaneiro de 2017,
regularase do seguinte xeito:

ALUMNADO MATRICULADO NO CENTRO

✔ Os  alumnos/as  xa  matriculados  no  noso  centro  educativo  no  curso  anterior  continúan

admitidos e matriculados para o vindeiro curso 2019/2020 no curso que lles corresponda, se
ben os pais deben comunicar na Secretaría do centro, antes do 31 de marzo, os cambios de
enderezo ou teléfono, se os houber.

✔ Que o alumnado que  ten garantía  de permanencia  nun centro,  se  presenta solicitude  de

admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
✔ Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión

noutro  distinto  deberá  comunicar  a  renuncia  á  reserva  antes  do  inicio  do  prazo  de
presentación de solicitudes de admisión.

ALUMNADO DE NOVO INGRESO

✔ Os  pais  do  alumnado  que  accede  por  primeira  vez  a  un  centro  deben  presentar  unha

solicitude de admisión, axustada ao modelo oficial que se publica como ANEXO II da Orde
do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro), que poderá cumprimentarse na aplicación
“admisionalumnado”, ou descargarse e cumprimentarse de forma manual; facilitarase tamén
no Centro educativo.

✔ O prazo de presentación de solicitudes será do 1 ao 20 de marzo.

✔ Cada solicitante presentará unha única solicitude e farao no centro no que solicita praza en

primeiro lugar ou de forma electrónica a través da aplicación admisión alumnado. Quedarán
invalidadas todas aquelas solicitudes que incumpran esta norma.

✔  O prazo de formalización de matrícula será:

➢ Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

➢ Do  25  de  xuño  ao  10  de  xullo  para  o  alumnado  de  educación  secundaria

obrigatoria.
Codeseda, 28 de febreiro de 2019
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