
            CEIP A IGREXA - CALO

SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021-2022
(Usuarios lexítimos con domicilio a máis de 2 Km do centro escolar)

Dna/D. ________________________________________________________________________________
nai/pai do alumna/o______________________________________________________________________
Que durante o curso 2021/2022 cursará:
Infantil 4º  5º 6º 
Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

SOLICITA:
Autorización  para  o  uso  do  transporte  escolar  gratuíto  durante  o  curso  2021-2022 na  PARADA de

__________________________________ no traxecto de ENTRADA  / SAÍDA  (1)

Aceptando as normas recollidas no Decreto de Convivencia e normativa de transporte escolar, facéndome
responsable do seu traslado e recollida na parada establecida no horario correspondente. 

A autorización estará condicionada ao cumprimento da totalidade dos seguintes requisitos:
1. Conformidade da dirección do centro.
2. Existencia de prazas vacantes no vehículo.
3. Que non se alteren os horarios nin as paradas do transporte establecido.

No  caso  de  seren  novos  usuarios  do  servizo  ou  ter  cambiado  de  domicilio,  deberán  achegar
certificado  de  empadroamento  (agás  que  xa  o  teñan  entregado  coa  documentación  de  admisión  ou
matrícula)

(1) Para o uso excepcional de dúas paradas por un mesmo alumno é preciso:
1. Petición formal e expresa asinada polas persoas titoras do alumno transportado, que ostenten a

súa garda e custodia.
2. Xustificación  acreditativa  das  situacións  laborais  e  familiares  que  requiren  da  asignación

excepcional  de dúas paradas distintas  a  un mesmo escolar  (  sentenza ou convenio  regulador,
atribuíndo  a  custodia  e  garda  compartida  aos  pais,   informe  ou  certificación  empresarial  ou
administrativa acreditativa do horario laboral  incompatible  de ambas as dúas persoas titoras do
menor ou dunha no caso das familias monoparentais).

3. Compromiso  de  utilización  continuada,  ao  longo  do  curso  escolar,  das  dúas  paradas  de
transporte asignadas.

4. Entrega das peticións na secretaría do centro con rexistro de entrada.

SOLICITUDE  AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL USO  do TRANSPORTE ESCOLAR
(Usuarios con domicilio a menos de 2 Km do centro ou fóra da área de influencia)

Don / Dona ______________________________________________________ nai/pai/titora ou titor da/o 
alumna/o ____________________________________________________________________ de ___ 
curso de Educación ________________ (infantil ou primaria). 
PARADA SOLICITADA : _____________________
Asinado: 

Calo a_____ de _________ do 2021.

Paradas  que  precisan  autorización  excepcional:  Ameneiro,  Carballal,  Casalonga,  Cascandelo,  Folgueiras,  Galanas,  Mouromorto,
Pedreira, Raíces, Texexe, O Milladoiro (por estar fora da área de influencia).
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