Expedient: 2019/144/11.02.02 -Alumnat dels centres educatius propis

ANUNCI
Per decret d’alcaldia núm. 107/2019 de 20 de març de 2019, es aprovar el calendari de
preinscripció i matriculació a la Llar d’Infants Municipal Lo Tossalet d’Alcoletge, en els termes
següents:
“Primer.- Aprovar el CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ a
la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LO TOSSALET D’ALCOLETGE, codi del centre
25008698, per al curs 2019-2020, següent:
Presentació de sol·licituds (preinscripció)

Del 13 de maig al 24 de maig

Publicació de les llistes amb el barem
Reclamació a les llistes del barem

31 de maig
3, 4 i 5 de juny

Resolució de reclamacions i sorteig en cas
d’empat, si és el cas.

6 de juny

Publicació de les llistes d’alumnat admès

7 de juny

Període de matriculació

Del 10 al 14 de juny

Segon.- Acordar que es mantindrà, per part de l’Ajuntament d’Alcoletge, els criteris
generals i complementaris de prioritat establerts pel Departament d’Educació.
Tercer.- Acordar que la presentació de la documentació necessària per formalitzar la
preinscripció i matriculació a la Llar d’Infants Municipal Lo Tossalet d’Alcoletge,
s’haurà de fer, durant els dies indicats en el punt primer d’aquest acord, a les oficines
de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 13,30 hores.
Quart.- Publicar aquest acord al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis de la Corporació, a
la web municipal (www.alcoletge.cat) i donar-ne trasllat a la direcció de la Llar
d’Infants Municipal, per al seu coneixement i efectes.”
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