
ACLARACIÓNS SOBRE “AUTORIZACIÓN DE SAÍDA AO REMATE DA XORNADA E PARADA DE BUS”

Esta  autorización  atinxe  só  ao  alumnado menor  de  idade,  e  en  dúas  vertentes  diferenciadas  e

excluíntes. Se vostedes asinan esta autorización:

• Para o alumnado transportado: unha vez chegados á súa parada, teñen o permiso da súa

nai/pai/titor legal para dirixirse á súa residencia (non teñen que ser acompañados e vostedes

responsabilízanse deles).

• Para o alumnado que non fai uso do transporte escolar: ás 14:25 de luns a venres e as

18:10 os martes, teñen o permiso da súa nai/pai/titor legal para saír do recinto escolar (non

teñen que ser acompañados e vostedes responsabilízanse deles).

De non asinar esta autorización, a custodia corresponde ao centro ata a chegada da nai/pai/titor

legal, e deberemos concretar con vostedes o xeito de exercitala.

Por outra banda, ao longo deste curso:

Á hora de saída (14:25 de luns a venres e as 18:10 os martes) os autobuses estacionan en rigleira

diante do instituto. O alumnado debe saír ordenadamente do recinto unha vez estean estacionados

os seus autobuses respectivos, e non antes. Suben directamente ao seu autobús, que debería estar

identificado co número de ruta para evitar confusións. 

Na hora de chegada ao centro  os autobuses deixan ao alumnado diante da entrada do instituto.

Todo o alumnado que baixe dos autobuses debe entrar inmediatamente no recinto do IES.

De non cumprir con estas instrucións o alumnado pode ser sancionado e incluso decaer no seu

dereito de uso do transporte escolar.

Pídese ás familias respectar estas cuestións básicas:

1) Non se debe estacionar diante do instituto, salvo nas prazas expresamente habilitadas.

Pero pódese  usar  a  plataforma de aparcadoiro na  que no pasado curso  agardaban  os

autobuses.

2) Non se debe circular entre a plataforma de aparcadoiro e o seguinte cruce da pista desde

antes da saída do alumnado e ata unha vez que marchen os autobuses (hai sinalización

vertical que o indica).

3) Débese dar prioridade aos autobuses para parar diante da porta do IES á hora de chegada

ao centro, e para incorporarse a circulación á hora de saída.


