
 

SOLICITUDE DE COMEDOR PARA O CURSO 2021/2022 

Instrución 2/2021, da secretaría xeral técnica da consellería de educación, universidade e 

formación profesional, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de 

xestión directa no curso escolar 2021-2022 

Nome do alumno/a:…………………………………………………………………………CURSO:……. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………… 

“O domicilio familiar acreditarase mediante certificado do padrón municipal no que figuren todos os membros da 

unidade familiar que conviven nel. A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano 

respecto ao inicio do procedemento de admisión ao comedor, agás circunstancias debidamente xustificadas. Así 

mesmo, o certificado deberá estar expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión. 

 

 O alumno/a é usuario do transporte escolar:    SI             NON 

“Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no 

que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o 

itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.” Instrución 4/2021 da secretaría xeral técnica da 

consellería de educación, universidade e formación profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no 

curso escolar 2021-2022 

 

 Existe minusvalía do  neno/a.                                                           SI           NON 

En caso afirmativo débese xuntar un certificado da mesma. 

 

 Alumnado membro de familias numerosas      SI  NON       

 

En caso afirmativo acreditar mediante título ou carne, ou fotocopia libro de familia 

 Incompatibilidade horaria do traballo co horario escolar para vir a recoller ó neno/a de 

ambos os dous proxenitores (teñen que ser os dous).      SI         NON     

 

En caso afirmativo débese xuntar: informe de vida laboral, expedido polo organismo laboral competente, ou 

certificado da Unidade de persoal á que pertenza o empregado público.Certificación da empresa, xustificativa da 

duración de xornada e o horario de traballo. Certificación xustificativa de alta no IAE, 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. 

 Ten irmáns no comedor      Si         Non 

 

 Solicitou comedor en cursos anteriores             Si            Non 

    

    

  

    

  

  

  

  

  


