
1. C.E.I.P. MANUEL RODRÍGUEZ
SINDE

Rúa Circunvalación - 986 611 116 -986 611 116 – 36780 – A Guarda, Pontevedra
http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelrodriguezsinde

ceip.manuel.sinde@edu.xunta.es

Estimadas familias:

A partir deste curso e xestionado pola Asociación de Nais e Pais empezará a funcionar

o comedor escolar.

Os comensais poderán der fixos ou eventuais.

NORMAS DO COMEDOR ESCOLAR

1. O Comezo do comedor escolar será o luns 3 de Outubro de 2.016.
2. Os alumn@s serán recollidos polo persoal do comedor.

3. Deben traer vaso de plástico, cepillo de dentes e pasta dentífrica dentro dunha

bolsiña de tela co nome posto.

4. Os nen@s de infantil poderán traer, se así o deciden, un mandilón co nome posto,

para uso exclusivo do comedor.

5. A hora de recoller os nen@s é as 15:55 horas no patio cuberto (infantil). Non

se poderá acceder ao centro antes desa hora. A coidadora entregará aos nen@s

no patio cuberto.

6. No caso de que @ alumn@ teña que abandonar as instalacións sen a compaña

dun adulto deberá entregar á ANPA unha autorización firmada polo pai, nai ou

titor/a legal, eximindo á ANPA de calquera responsabilidade unha vez traspasadas

as instalacións do Centro.

7. O nen@ que quede á actividades extraescolares quedará no centro ata o remate

de dita actividade extraescolar.

8. No caso de ter que anular un menú por enfermidade ou simplemente porque o

nen@ ese día non  vai acudir o comedor, deberán chamar o teléfono da coidadora

para dar aviso. Hai que chamar o día anterior ou incluso ese mesmo día antes das

08:30 horas da maña. Se non se dera aviso de baixa ou o nen@ non acude, non se

poderá facer o desconto dese menú.
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9. A forma de pago será mensual e por ingreso bancario. A finais de cada mes se

recibe unha whatsapp no teléfono coa contía correspondente a ese mes. Entre o

día 7 e 15 do mes seguinte, tedes que abonalo no banco.

10. Será motivo de baixa no servizo o incumprimento das normas establecidas, así

como o incumprimento reiterado do horario da recollida.

11.Os pais/nais ou titores legais firman un consentimento previo na ANPA para poder

deixar o seu fill@ no comedor escolar. Os nen@s que veñan de maneira
eventual deberán, ademais de encargar o menú o día anterior ou ese mesmo
día antes das 08:30 da mañá, deixar firmado o consentimento ás 9:00 da mañá
no buzón da ANPA. Este consentimento estará dispoñible na web do colexio, nas

instalacións da ANPA e en Secretaria. Se o nen@ o trouxera outra persoa que non

fosen os pais/nais firmarán polos pais para dar consentimento.

12.Cada mes o menú estará colgado na web no apartado da ANPA.

13.Cando se padeza algunha alerxia ou intolerancia a algún tipo de alimento deberá

presentarse certificado médico que o acredite.

14.Os coidadores NON son persoal cualificado para a administración de
medicamentos.

15.Prezos:

SOCIOS DE ANPA NO SOCIOS DA ANPA

3 días o menos/semana: 5,70 €/menú 6,00 €/menú

5 y 4 días /semana: 5,50 €/menú 6,00 €/menú

O prezo pode variar a baixa, cantos máis nenos se anoten, estes son prezos máximos.

16. En canto estea contratado o persoal do comedor se lle facilitará o teléfono móbil da

coidadora/o para que podan facer os avisos. Se teñen algunha dúbida poden poñerse

en contacto coa nais e pais do ANPA no colexio ou no seguinte teléfono móbil.

Presidenta da ANPA: Zaira (620 51 69 72)


