
Comedor escolar

2021 2022

O CENTRO
- Dirixir, coordinar e supervisar o funcionamento do
Servizo de comedor escolar.
- Elaboración de menús baseados nunha dieta
equilibrada. 
- Distribuír a todos os comensais o plan mensual de
comidas, de forma que os pais estén informados do
que comen os seus fillos e poidan programar o resto
de comidas.

NORMAS FUNCIONAMENTO

CEIP MANUEL RESPINO

De acordo co establecido no noso Proxecto Educativo de Centro, o Servizo de Comedor ofrécese como un
servizo educativo complementario que responde á demanda social que existe entre as familias cos seguintes
obxectivos:
           1. EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
           2. EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA
           3. EDUCACIÓN PARA O LECER
O  éxito do seu funcionamento  depende dunha serie de normas básicas que todos temos a obriga de cumplir: 

CODADORES/AS
- Atención e vixilancia do alumnado durante as
comidas, formándolles nos hábitos alimentarios e
sociais idóneos para unha mellor educación para a
saúde e a convivencia.
- Promoción de hábitos de hixiene relacionados coa
comida.
- Responsabilízanse da orde do alumnado durante o
período da comida, asi como nos momentos previos
de entrada e sída.
.-Realización de actividades formativas programadas
polo centro para o tempo do comedor.
- Informar ao centro sobre conductas observadas nos
alumnos e que a seu xuizo deban ser correxidas para
que estes se poñan en contacto coas familias.

 AS FAMILIAS
- Comunicar ao Centro, por escrito, as posibles
alerxias e réxime dos seus fillos/as adxuntando
informe médico.
- Comunicar as ausencias ao comedor antes das 10:00
horas da mañá para ter unha previsión exacta do
número de comensais
- Estar ao corrente dos pagos, se os houbera.
- Acudir ao centro para cambios de roupa para os
alumnos/ as de Educación Infantil en caso dalgunha
incidencia.
- Aportar unha carpeta ou sobre de plástico tamaño
A5 para o envío e recepción de posibles informacións
entre a familia e o comedor
- Cooperar no adecuado cumprimento das normas
establecidas.

OS/AS ALUMNOS/AS
- Respetar as normas básicas de convivencia e boa
conducta, 
- Practicar as normas básicas de hixiene persoal
- Consumir a cantidade servida
- Non saír do recinto escolar durante o período do
comedor, salvo autorización expresa e escrita dos
seus pais.
- O incumprimento reiterado das normas básicas
suporá, a expulsión temporal ou definitiva do
comedor. Para as faltas aisladas atenderase ao
disposto no Regulamento de Réxime Interno


