Colexio Concertado Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores
Religiosas de Santa Dorotea
PONTEVEDRA

Calendario do procedemento de admisión e matrícula
para o Curso 2019/2020
Os prazos previstos na Orde do 12 de marzo de 2013 e na Orde do 25 de xaneiro de 2017, polas
que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con
fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de
Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para
a tramitación dos procedementos de admisión e de matrícula do alumnado, son os que se indican a
continuación, e, en todo caso, enténdense referidos ao ano natural:

Procedemento de solicitudes de admisión para novos alumnos :
1º.-Sorteo público da letra a efectos de desempate:
2º.- Publicación de postos escolares vacantes:
3º.- Presentación das solicitudes de admisión:
Anexos a cubrir:
a) Anexo A
b) Anexo II
(dispoñibles na páxina WEB do centro ou en Secretaría)

o 27 de febreiro
antes do 1 de marzo
do 1 ó 20 de marzo

Presentación documentación acreditativa dos criterios do baremo :

do 25 marzo ó 5 abril

“ 10 días hábiles contados a partires dos dous seguintes ao remate
do prazo de presentación de solicitudes”

Publicación listaxes de alumnos admitidos e non admitidos :
 Listaxes provisionais:
antes do 25 de abril
“Reclamacións no centro: cinco días hábiles a partir publicación das listaxes”


Listaxes definitivas:
antes do 15 de maio
“Reclamacións na Xefatura Territorial: un mes a partir publicación das listaxes

Formalización da matrícula :


Educación Infantil e Educación Primaria:

do 20 de xuño ó 1 de xullo



Educación Secundaria Obrigatoria :



Prazo extraordinario de matrícula Educación Secundaria Obrigatoria :

do 25 de xuño ó 10 de xullo

do 1 ó 10 de setembro

