AJUNTAMENT DE DÉNIA
EDUCACIÓ

ALUMNES DESPLAÇATS

 Podran sol·licitar plaça els alumnes que vénen d’altres ciutats quan els
pares o tutors traslladen la seua residència.
 Els alumnes ja escolaritzats a Dénia no podran demanar el canvi d’un
centre sostingut amb fons públics a altre de la ciutat durant el curs
escolar.
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CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS.
INFORMACIÓ PER A SOL·LICITAR L’INGRES. CURS 2022/2023

DOCUMENTACIÓ:
1. Sol·licitud d’ingrés omplida en tots els seus apartats i firmada pels pares
o tutors legals.
2. Fotocòpia de la pàgina del Llibre de Família corresponent a l’alumne o
Certificat de la Inscripció en el Registre Civil.
3. Fotocòpia del DNI o Passaport dels pares o tutors.
4. Contracte de lloguer, escriptura de compravenda o un rebut d’aigua,
llum o telèfon fixe.
5. Si existira discrepància entre els domicilis que figuren en tots dos
documents, certificat de residència lliurat per l'Ajuntament.
6. Alumnes procedents de països estrangers: Fotocòpia del passaport.
Estos alumnes s’escolaritzaran d’acord amb la seua edat.
7. Alumnes procedents de l’Estat Espanyol: Certificat de baixa del col·legi
d’origen indicant el nivell en què es troba escolaritzat l’alumne.
Presentació del requisit acadèmic (certificació de notes).
MOLT IMPORTANT: Quan es tracte d’escolaritzar diversos germans, es
recorda als interessats que l’Administració només està obligada a donar
una plaça escolar a cada un, assignant-se el/els centre/s que tinguen
vacants.
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NOTES D’INTERÉS
 Els alumnes s’escolaritzaran en el centre sol·licitat pels pares sempre que
existeisca vacant als nivells corresponents, en cas contrari,
s’escolaritzaran obligatòriament en el centre que tinga menor nombre
de matrícula en eixe nivell.
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