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PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2017-2018 
Decreto 254/2012, de 13 de decembro e Orde do 12 de marzo de 2013 

 
ADMISIÓN 

1 ao 15 de febreiro: Reserva de praza no IES de Oroso. 

Antes do 1 de marzo: Publicación de postos vacantes. 

Do 1 ao 20 de marzo: Presentación de solicitudes de admisión. (Só alumnado novo). Pódese 

recoller na Secretaría, descargar da web ou facer directamente na aplicación 

admisiónalumnado. Irá acompañada da fotocopia do DNI do alumno/a ou Libro de Familia. 

Do 1 ao 12 de abril. Presentación da documentación xustificativa. (Só no caso de non haber 

praza para todos/as, o que se comunicaría). 

Antes do 25 de abril: Publicación listaxes provisionais de admitidos/as. Na web e no centro. 

Haberá un prazo de cinco días para posibles reclamacións. 

Antes do 15 de maio: Publicación listaxes definitivas de admitidos.  

 
POSTOS ESCOLARES OFERTADOS 

25 alumnos/as por unidade.   

 
MATRÍCULA 

Do 20 ao 30 de xuño: O alumnado que xa estea escolarizado no centro non ten que formalizar 

a matrícula, só terá que facelo o alumnado novo. Se finalizado o prazo de matrícula, non se 

formalizase esta, decaerá o dereito á praza obtida. 

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 
O centro conta con servizo de comedor de xestión municipal e servizo de madrugadores. 

O alumnado que non ten que facer matrícula deberá solicitar o servizo de comedor 
para o vindeiro curso a través dun formulario que se proporcionará no seu momento. 

 
NOTA IMPORTANTE 
Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita praza en primeiro 

lugar. No caso de presentar varias solicitudes en distintos centros non terá validez ningunha 

delas.  

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro se presenta solicitude de admisión 

noutro distinto debe comunicalo ao centro de orixe. 

 

Os formularios de admisión, matrícula, etc; pódense descargar da páxina web do centro 

ou facelo directamente na aplicación admisiónalumnado da Consellería. 

O alumnado matriculado xa no centro só ten dicir se vai necesitar comedor no seu 

momento. Non ten que facer nada máis. 
 

 


