
Estimadas familias:  

 

Segundo as instrucións conxuntas da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros e 

Recursos Humanos, establécese que somentes o alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria poderá 

saír só do colexio ao remate do horario lectivo contando coa autorización pertinente, cuxo 

impreso se lle proporcionará no centro. Polo tanto, o resto do alumnado deberá ser recollido 

ao rematar as clases lectivas, actividades extraescolares e excursións ou visitas culturais  polos 

pais, nais, titores legais ou acolledores legais.  

 

As persoas responsables do alumnado, deben asegurarse cando traen ao neno/a ao centro 

escolar, tanto no que respecta ás actividades lectivas como ás extraescolares ou 

complementarias, que sexa recollido polo mestre/a, monitor/a ou persoa adulta autorizada para 

facelo, segundo corresponda. NUNCA PODERÁN DEIXALO SÓ/SOA (isto, por suposto, inclúe aos 

alumnos/as que entran pola porta da Rúa de Xasmíns cando chegan tarde ao colexio) 

 

No caso de separación ou divorcio seguiranse as determinacións previstas na sentencia xudicial 

ou acordo provisional que terán que obrigatoriamente presentar no colexio. 

 

Así mesmo, as persoas anteriormente mencionadas poderán autorizar formal e expresamente 

a outro adulto ou a un irmán ou irmá que curse 5º ou 6º de Ed. Primaria ou outros estudos 

superiores, a recoller aos pequenos cubrindo unha ficha cos datos persoais da persoa e 

entregándoa no centro.  

 

Os responsables dos nenos/as ou persoas autorizadas, teñen a obriga de comunicar ao centro 

escolar calquera demora que poidan sufrir. “Transcorrido  o tempo de demora comunicado 

sen que apareceran, efectuaranse dende o colexio chamadas aos responsables dos alumnos, 

que, de resultaren infrutuosas, poderán determinar a condución dos escolares ás 

dependencias da Policía Local”. A  reiteración en máis de 4 ocasións desta última circunstancia 

poderá dar lugar á comunicación dos feitos ao Servizo Provincial de Menores. 

 

No presente curso escolar,os NIVEIS de 1º e 2º de Ed. Primaria, SAIRÁN POLA PORTA DE ED. 

INFANTIL; 3º, 4º, 5º e 6º, continuarán saíndo pola porta de Ed. Primaria.  

 

Prégase que estean pendentes de cando comeza a saír o grupo ao que pertence o seu neno/a, 

para ACERCARSE Á PORTA (ben de Ed. Infantil ou ben de Ed. Primaria, segundo sexa o caso) para 

así AXILIZAR A RECOLLIDA.  

 

Por último, subliñar que estas instrucións son de obrigatorio cumprimento  

 

Un saúdo  

O equipo directivo 


