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Estimada familia:

Poñémonos en contacto con vostedes para aclarar algúns aspectos sobre as

autorizacións que deben asinar os alumnos para poder saír do centro durante o

horario lectivo (de 9:35 a 15:00h de luns a venres, agás o martes, día que tamén inclúe

a tarde entre as 16:10 e as 17:50 h) e durante o tempo de comedor.

 Os alumnos menores de idade non poden saír nunca do centro sos durante o

horario lectivo. Deberá recollelos o pai, nai ou titor/a legal (ou outro adulto

autorizado) e debe asinar a autorización de saída do centro.

 O  alumnado  de  bacharelato  poderá  saír  do  centro  nos  tempos  de  lecer  e

poderá  ausentarse  a  principio  e  final  da  xornada  escolar  se  o  profesorado

correspondente  non  asiste  ao  centro  e  se  conta  coa  autorización

correspondente. Deberá asinar unha notificación de saída do centro antes de

marchar para que quede rexistrada a súa saída.

 Os alumnos  maiores de idade que precisen saír do centro deben asinar unha

notificación de saída do centro antes de marchar para que quede rexistrada a

súa saída.

 O servizo de comedor vai de 15:00 a 16:00 h, tendo entre as 15:30 e as 15:50 un período de

lecer para o alumnado usuario deste servizo. O alumnado usuario de comedor ten que

permanecer no centro ata as 15:50, independentemente de  se  despois  marchan en

transporte ou non.

 Para que os alumnos usuarios         de         comedor         que         NON         viaxan         no         transporte  

poidan abandonar o centro despois de xantar (ás 15:30) deben traer asinada a

autorización correspondente.

 O alumnado usuario de transporte debe permanecer no centro ata a chegada

deste, ás 15:50. Se precisan marchar antes poderán asinar varias autorizacións

distintas segundo o caso no que se atopen:

o Os que usan comedor pero excepcionalmente precisan marchar ás

15:00,  sen  quedar  a  xantar.  Debería  ser  entregada  esta  autorización

cando menos o día anterior.

o Os que usan comedor e excepcionalmente precisan marchar ao rematar de xantar, ás

15:30.

o Os que NON usan comedor e precisan marchar ás 15:00, sen esperar ao transporte.
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 As autorizacións, tanto que sexan para utilizar un día esporádico ou habitualmente durante

uns  días  determinados,  é  necesario  que  sexan  asinadas e  entregadas  no  centro  coa

antelación suficiente para que o profesorado de garda poida ser informado debidamente.

.

Reciban un cordial saúdo.

25 Pontenova, 25 de xaneiro de 2023

Asdo.: A Directora
Mª Teresa García Crecente

Don/a….................................................................................................pai/nai/titor/a legal do alumno/a

……………………………………………………………………………………………………………..…, do curso.......................,

recibín a información sobre os impresos de autorización necesarios para que o alumnado poida saír 

do centro.

Asdo.: ...........................................................................


