RESUMO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 19 - 20
INFORMACIÓN PARA OS PAIS E TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS

NORMATIVA

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión
de alumnado …. (DOG 26/12/12)
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento
para a admisión do alumnado….(DOG 15/03/13)
ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de
marzo de 2013 ..... (DOG 01/02/2017)

ÁREA INFLUENCIA DO CENTRO

Está no mapa que poden consultar no taboleiro de anuncios

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
QUE OFERTA O CEIP ISAAC PERAL

Almorzo de 7:30 a 9:00
Comedor: de 14:00 a 16:00

IES ADSCRITO PARA CONTINUAR
ESTUDOS DE ESO

IES Saturnino Montojo
Teléf..: 881 930 225

RESERVA DE PRAZA NO IES
SATURNINO MONTOJO

1 ao 15 de febreiro

VISITA AO CENTRO

26 de febreiro e 12 de marzo ás 17:00 h

OFERTA DE PRAZAS VACANTES

Antes do 1 de marzo, no taboleiro de anuncios e na web – 28 Febreiro

PRAZO PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

Do 1 ao 20 de marzo
Horario: luns a venres de 9 a 10 h e de 12:45 a 13:45 h
martes de 16:00 a 18:00 h

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Orixinal e copia ou copia compulsada do libro de Familia ou DNI do
alumno/a
No caso de solicitar unha praza para alumnado con NEE, documentación
xustificativa. 10 días habiles a partes dos 2 siguientes.
Se hai que baremar: documentación do 25 de marzo ao 5 de abril

Prazo de presentación da
documentación xustificativa dos
criterios de baremación alegados, se
fose requerida polo centro

10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do
prazo das solicitudes de admisión 25 de marzo ao 5 de abril
Isto só é necesario se a demanda é maior ca oferta de prazas. En calquera
caso a presentación dos xustificantes é voluntaria.

PUBLICACIÓN POLO CONSELLO
ESCOLAR DAS LISTAXES
PROVISIONAIS

Antes do 25 de abril – 24 de abril ( Consello escolar 23 abril)
As listaxes teñen carácter provisional e poden ser obxecto de
reclamación.

PRAZOS PARA PRESENTAR
RECLAMACIÓNS ÁS LISTAXES

Cinco días hábiles a partir do día seguinte da publicación.A reclamación
se lle presenta ao Consello Escolar do centro.
Do 25 de abril ao 2 de maio ámbolos dous incluídos.

PUBLICACIÓNDAS LISTAS
DEFINITIVAS

Antes do 15 de maio: 10 de maio (Consello Escolar 7 de maio)

RECURSO DE ALZADA

As resolucións definitivaspoderán ser obxecto de recurso de alzada
ante a Xefatura Territorial no prazo de un mes contado desde o día
seguinte ao da súa publicación.. Prazo: do 11 de maio ao 11 de xuño

REUNIÓN NO CENTRO COAS
FAMILIAS NOVAS

28 de maio ás 17:00 h

CITAS COA ORIENTADORA

Cando saian as listas definitivas de admisión indicarémoslles as datas
das citas que deberán ter os pais dos alumnos admitidos (co seu fillo
ou filla presente) coa Orientadora do centro.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

O prazo será do 20 ao 30 de xuño.

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

En xuño (pendente de determinar)

ALUMNOS CON NEE (necesidades
educativas especiais)

Reservar 3 postos escolares por unidade, nos seguintes cursos: 4º de
educación infantil, 1º de educación primaria.

