ESCOLARIZACIÓN 2016-17_CONCELLO DE SANTIAGO
CALENDARIO_PRAZOS MÁIS SALIANTABLES DO PROCESO DE
ADMISIÓN E MATRÍCULA (INFANTIL, ESO E BACHARELATO) 2016-17
SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA,
Do 1 ao 15 de febreiro.
CAMBIO DUN CENTRO A OUTRO AO QUE
SE ESTÁ ASCRITO (Anexo I)
Data do sorteo público a efectos de
Antes do 1 de marzo
desempate: última semana de febreiro e, en
todo caso, antes do 1 de marzo.
Publicación de postos escolares vacantes
Antes do 1 de marzo
SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN CENTROS Do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.
Debido a que o día 20 de marzo é festivo (domingo),
SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
prazo para achegar solicitudes de admisión é o
(ANEXO II)
seguinte día lectivo, é dicir, o martes, 29 de
marzo .
Presentación da documentación acreditativa dos 12 de abril
criterios de baremo: 10 días hábiles contados a
partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo
para presentar as solicitudes de admisión.

Listaxes provisionais de persoas admitidas
e non admitidas en cada centro.
Listaxes DEFINITIVAS de persoas
admitidas e non admitidas en cada
centro.
Adxudicación subsidiaria de postos
escolares (persoas solicitantes que non
foron admitidas no centro indicado en
primeiro lugar)
Prazo de matrícula (educación infantil e
primaria)
Prazo de matrícula (educación secundaria
obrigatoria e bacharelato)
Prazo extraordinario de matrícula para o
alumnado de educación secundaria
obrigatoria e bacharelato.

Publicarase en cada centro antes do antes do
25 de abril.
Publicarase en cada centro antes do antes
do 15 de maio.
Comunicarase pola comisión de escolarización
antes do inicio do prazo de matrícula de cada
etapa educativa
Do 20 ao 30 de xuño
Do 25 de xuño ao 10 de xullo (pero ao coincidir o
10 de xullo en domingo, o prazo abrangue ate o luns,
11 de xullo)

Do 1 ao 10 de setembro

Para máis información relativa ao calendario específico do desenvolvemento das actuacións
do proceso de admisión nos centros, consultar no respectivo centro.

Normativa:
Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes
sostidos con fondos públicos (DOG do 26)
Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve a admisión de alumnado en centros sostidos con fondos
públicos (DOG do 15).

