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INFORMACIÓN ADMISION DE ALUMNADO CURSO 2017-18
1) Aterase ao que dita o Decreto 254/2012 (DOG 26/12/2012), a Orde de 12 de marzo de 2013
(DOG 15/03/2013) e corrección de erros (DOG 24/04/13), Orde do 25 de xaneiro de 2017
(DOG 01/ 02/ 2017)
2) Calendario:
a) Presentación de solicitudes: do 1 ao 20 de marzo, ambos incluídos, na Secretaría do
Centro en horario de 9:30 a 12:30 h. Xunto coa solicitude (ANEXO II) deberá presentarse
DNI do alumno/a ou fotocopia do libro de familia ou outro documento acreditativo da idade.
b) Presentación de documentación xustificativa dos criterios de baremo alegados: do 1 ao
12 de abril.
c) Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril.
d) Reclamacións: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.
e) Resolución das reclamacións: 5 días hábiles.
f)

Publicación das listaxes definitivas: antes do 15 de maio.

g) Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.
3) Áreas de influencia para este centro:
a) Santiago de Arteixo (Parcial)
b) Santa Mariña, Lañas
c) San Estevo, Larín
d) San Pedro, Armentón
e) San Xiao de Barrañán
f)

Santo Tomé, Monteagudo

g) San Pedro, Sorrizo
h) Santaia, Chamín
4) Centro ao que están adscritos para Educación Secundaria: IES Manuel Murguía.
5) Centros adscritos: EEI de A Lagoa, EEI de Rorís, EEI de Larín de Arriba
6) Servizos complementarios: (Orde 12 de mardo de 2013)
a) Transporte escolar (Real Decreto 443/2001 Modificado polo Real Decreto 894/2002 e
Decreto 203/1986)
b) Comedor (Decreto 132/2013. DOG 13/08/2013).
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Máis información:
No taboleiro de anuncios de secretaría e nas páxinas web

http://www.pontedosbrozos.gal
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18048
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113
Lémbrase que as vacacións de Entroido son
os días 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo
NOTA IMPORTANTE:
Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza
en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de
prioridade que poidan corresponderlle.
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.
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.
A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou
representantes legais.
No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.
En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución
xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
No suposto de alumnado afectado por situación de violencia de xénero non será
exixible o previsto no parágrafo anterior.
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