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COMEDOR ESCOLAR 2020-2021
INSTRUCIÓN 3/2020 (DESCARGA INSTRUCIÓN 3/2020) E CLÁUSULA ADICIONAL DE
SALVAGARDA (DESCARGA CLÁUSULA)
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA TODO O ALUMNADO QUE XA PRESENTOU
SOLICITUDE:
1. Para acreditar circunstancia prioritaria (marque e entregue a documentación do apartado correspondente):






1. Informe dos Servizos Sociais do Concello por estar en situación socioeconómica de exclusión social (se procede).
2. Fotocopia (acompañada do orixinal) da Certificación de discapacidade do alumnado igual ou superior ao 33% (se procede).
3. Fotocopia (acompañada do orixinal) do Título de familia numerosa.
4. En caso de incompatibilidade demostrada dos horarios laborais do pai e da nai co horario de saída do centro deberán entregar
os seguintes documentos:
o Informe de vida laboral expedido polo organismo laboral competente, ou certificado da Unidade de Persoal á que pertenza o
empregado público.
o Certificación da empresa, xustificativa da duración de xornada e horario de traballo incompatible co horario de saída do
colexio.
o Certificación xustificativa de alta no IAE (Imposto sobre Actividades Económicas), e unha declaración responsable, sobre a
vixencia da actividade económica, e o horario que require a actividade, para o caso de traballadores por conta propia.

2. Autodeclaración e autorización á Consellería de Educación á comprobación de datos fiscais (Anexo II). Este
documento terase en conta só para o alumnado que obteña praza de comedor. DESCARGA ANEXO II
Os datos obtéñense da declaración da renda exercicio 2019 (a presentada no 2020) ou certificado de ingresos correspondente seguindo
as instrucións do Anexo. (Non teñen que presentala os usuarios con certificado de Servizos Sociais, con discapacidade superior ao 33%,
en situación de acollemento ou pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou violencia de xénero).
CÁLCULO DA RENDA
Para o cálculo do importe a pagar en función dos ingresos, terase en conta a declaración correspondente ao ano 2019. Os cálculos
poden facerse no seguinte enderezo: https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp, ou realizando o seguinte cómputo:
casillas 435+460-595 dividido entre o número de membros da unidade familiar.

PRAZOS DE ENTREGA DA DOCUMENTACIÓN:


Preferentemente, do 17 ao 31 de agosto de 2020, ao correo electrónico do colexio:
ceip.graxal@edu.xunta.es.
*Indicar no asunto do correo: Comedor, Apelidos e nome do alumno/a, Clase na que
estiveron matriculados no curso 2019-2020 ou "Novo alumno/a".



De xeito presencial, o 1 e 2 de setembro de 2020, en horario de 9:00 a 13:00 h. De ser
necesario, estableceríanse quendas, informando das mesmas a través da aplicación
abalarmóbil e da páxina web.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL: 2 de setembro de 2020, a partir das 13:00 h., no
taboleiro de anuncios do centro.
PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS Á LISTAXE PROVISIONAL: do 3 ao 7 de setembro de
2020, preferentemente de forma telemática por correo electrónico (ceip.graxal@edu.xunta.es).
*Indicar no asunto do correo: Reclamación Comedor, Apelidos e nome do alumno/a, Clase na que
estiveron matriculados no curso 2019-2020 ou "Novo alumno/a".
PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA: 8 de setembro de 2020, no taboleiro de anuncios
do centro.

