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RECOLLIDA DE ALUMNOS/AS NO CENTRO EDUCATIVO

Segundo a normativa de 2 de xuño de 2017, establécese como serán recollidos os alumnos/as no centro 

educativo ás 14.00 horas, ou no seu caso, no comedor escolar.

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E 1º, 2º, 3º , 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Os/as alumnos/as de educación infantil e de 1º a 4º de educación primaria serán recollidos polos seus
proxenitores.

Tamén poderán facelo os irmáns se están en 5º ou 6º de educación primaria ou a persoa que autoricen
(cubrindo unha ficha cos datos persoais da persoa autorizada e entregándoa no centro de ensino).

No caso de pais e nais separados ou divorciados, seguirase as determinacións previstas na sentencia
xudicial, convenio regulador ou acordo provisional, que terán que presentar no colexio.

Pídese puntualidade na recollida dos alumnos/as e, no caso de tardanza por un imprevisto, poñerse en
contacto co centro. 

Se se produce tardanza na recollida, efectuaranse dende o colexio chamadas aos proxenitores, que, de ser
improdutivas, poderán determinar a condución dos escolares ás dependencias da Policía Local ou cuartel
da Garda Civil. Se a tardanza é de xeito reiterado (4 veces) poderá dar lugar á comunicación dos feitos
ao Servizo Provincial de Menores.

ALUMNADO DE 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Os/as alumnos/as de 5º e 6º educación primaria serán recollidos polos seus proxenitores. Tamén poderá
facelo a persoa que autoricen.

No caso de pais e nais separados ou divorciados, seguirase as determinacións previstas na sentencia
xudicial, convenio regulador ou acordo provisional, que terán que presentar no colexio.

Tamén  poderán  saír  eles  sós  coa  autorización  dos  seus  proxenitores  eximindo  á  Consellería  da
responsabilidade.

Pídese puntualidade na recollida dos alumnos/as e, no caso de tardanza por un imprevisto, poñerse en
contacto co centro. 

Se se produce tardanza na recollida, efectuaranse dende o colexio chamadas aos proxenitores, que, de ser
improdutivas, poderán determinar a condución dos escolares ás dependencias da Policía Local ou cuartel
da Garda Civil. Se a tardanza é de xeito reiterado (4 veces) poderá dar lugar á comunicación dos feitos
ao Servizo Provincial de Menores.
 

TÓDALAS AUTORIZACIÓNS TEÑEN QUE SER ENTREGADAS NO CENTRO
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