
 

 

CRITERIOS ADMISIÓN NO COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022-2023  

Reunido o CONSELLO ESCOLAR, o día 29 de xuño de 2022,  seguindo: 
As Instrucións 3/2022 da secretaría xeral técnica da consellería de 
educación, universidade e formación profesional sobre funcionamento dos 
comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2022-2023 e a 
lexislación vixente.  

Acorda: 
1. Realizar a baremación das solicitudes do COMEDOR ESCOLAR según os seguintes  

CRITERIOS: 
   

Neste apartado inclúese: 

• Alumnado que vive na área de influencia do centro.  

• Alumnado con nais/país ou representantes legais que teñen o lugar de traballo na área 
de influencia do centro.  

• Alumnado que accedeu ao centro cunha orde de escolarización (carácter forzoso). 

• Irmás e irmáns do alumnado que accedeu ao centro con orde de escolarización.  

• Alumnado escolarizado fóra da área de influencia que leva máis dun curso escolarizado 
no centro (neste caso o alumnado consolídase nunha situación similar á dos 
escolarizados con carácter forzoso). 

 
ORDE DE PREFERENCIA dentro deste alumnado: 

1. USUARIOS ADMITIDOS NO SERVIZO DE COMEDOR 2021-2022 que non causaran BAIXA 
DEFINITIVA, salvo que  variasen substancialmente os criterios polos cales fosen 
admitidos. 

2. NOVAS SOLICITUDES: 
a. Situación socioeconómica de exclusión social ou discapacidade igual ou 

superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais 
correspondentes.   

b. Familia numerosa acreditada.     
c. Incompatibilidade demostrada dos horarios laborais de ambos pais co 

horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.   

d. Solicitantes sen incompatibilidade.    
 

 
 

a. Situación socioeconómica de exclusión social ou discapacidade do 
alumno/a igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou 
municipais correspondentes.   

b. Familia numerosa.     
c. Incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais dos pais co 

horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.  
d. Solicitantes sen incompatibilidade. 

 
2. Manter os criterios acordados en Consello Escolar do día 2 de xullo do 2013 para 

baremar cada apartado: 
a. Irmáns de usuarios de Comedor. 
b. Declaración da Renda. 
 
Ourense a 29 de xuño de 2022. 
           O Consello Escolar. 

A) ZONA: 

B) NON ZONA (SOLICITANTES QUE NON PERTENCEN Á ÁREA DE INFLUENCIA: 


