
SOLICITUDE DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
DE TRANSPORTE E COMEDOR 2021- 22

INSTRUCIÓN 2/2021, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN  E  UNIVERSIDADE,  DO  1  DE  XUÑO,  SOBRE  FUNCIONAMENTO  DOS
COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2021-2022

 

DATOS DOS ALUMNOS/AS      (NO CASO DE VARIOS/AS IRMÁNS NO CENTRO, PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE)

APELIDOS:_________________________________NOME:______________CURSARÁ EN 2021/22:________ 

APELIDOS:_________________________________NOME:______________CURSARÁ EN 2021/22:________ 
     (IRMÁ/N)

APELIDOS:_________________________________NOME:______________CURSARÁ EN 2021/22:________ 
     (IRMÁ/N)

APELIDOS:_________________________________NOME:______________CURSARÁ EN 2021/22:________ 
     (IRMÁ/N)

APELIDOS:_________________________________NOME:______________CURSARÁ EN 2021/22:________ 
     (IRMÁ/N)

SERVIZO TRANSPORTE ESCOLAR 

                                SOLICITA                              NON SOLICITA 

Nº liña de bus NOME DA PARADA

(Sinale cunha X se corresponde)

SERVIZO COMEDOR ESCOLAR 

SOLICITA  NON SOLICITA RENUNCIA 

(Sinale cunha X se corresponde) (Sinale cunha X se corresponde) (Sinale cunha X se corresponde)

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA

Certificado de empadroamento da unidade familiar actualizado.**
Documentación que acredita discapacidade alumnado.

Documentación que acredita pertencer a familia numerosa.

Incompatibilidade de horario laboral: 
• Informe de vida laboral ou certificado de Persoal se é empregado público.
• Certificación da empresa do horario laboral ou duración da xornada laboral.
• Autónomos: 1-Certificación xustificativa de alta no IAE .

                     2- Declaración xurada responsable de horario laboral.

Autodeclaración comedor. **
Outros:

Sinalar cun X o que proceda. (**) Documentación obrigatoria.

REXISTRO DE ENTRADA NO CENTRO



INFORMACIÓN SOBRE A DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• Autodeclaración comedor:    Folla na que en función dos ingresos económicos da unidade familiar,
indicarán a gratuidade ou tramo de pagamento correspondente.

• Documentación que acredita discapacidade alumnado:   Documentación que acredite, se é o caso,
pertencer a familias que se atopan en situación socioeconómica de exclusión social ou que teñan unha
discapacidade igual ou superior ao 33%, certificada polos servizos sociais correspondentes.

• Documentación que acredita pertencer a familia numerosa:   Documentación que acredite, se é o
caso, pertencer a familias numerosas acreditado co correspondente título ou carnet.

• Incompatibilidade de horario laboral:   Documentación que acredite, se é o caso, pertencer a familias
nas que os/as pais/nais, titores/as ou acolledores demostren documentalmente incompatibilidade dos
seus  horarios  laborais  coa  saída  do  seu  fillo/a  ao  mediodía,  mediante  certificación  dos  seus
empregadores/as, xunto con copia de contrato de traballo, altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal
da Administración Tributaria,  altas  na Tesourería  da Seguridade Social  ou  certificacións  expedidas
polas xefaturas de persoal correspondente.

 O Consello Escolar, de conformidade co esixido polo artigo 4 do Decreto 132/2013, revisará e
baremará a totalidade das ditas solicitudes, avaliándoas, segundo dispón o artigo 7.5 da Orde do
21/02/2007, de acordo coa seguinte orde de preferencia:

Sinalar cun (X) o apartado de méritos polo que concurre ao servizo de comedor.
Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar  anterior,  salvo que variase
substancialmente o criterio polo cal fose admitido. (Acreditado documentalmente)

Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar,  (Domicilio familiar  a maior
distancia de 2km do colexio)

Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica
de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas
polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

Alumnado membro de familias numerosas

Pais  e  nais,  titores  legais  ou  acolledores  familiares,  traballadores  ambos os  dous  con
incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía,
acreditada documentalmente:

• Informe de vida laboral ou certificado de Persoal se é empregado público
• Certificación da empresa do horario laboral ou duración da xornada laboral
• Autónomos:  1-Certificación xustificativa de alta no IAE 

                     2- Declaración xurada responsable de horario laboral

Outro alumnado do centro

Brión, _____________de ___________ de 20__

Asdo.:_____________________


