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SOLICITUDE DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 

 
Pai, nai ou titor/a ___________________________________________________________________ 

do alumno/a _______________________________________________________________________ 

matriculado/a para o ano académico 2012-2013 no curso ___________________________________ 

Solicita que o seu fillo/a sexa usuario do servizo de comedor escolar para o ano académico 2012-13. 
Para o caso de que houbera máis solicitantes que prazas dispoñibles sinale que situación alega para 
consideración e valoración polo Consello Escolar do centro:  

□ Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.  

□ Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 

33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda. 

□ Alumnado membro de familias numerosas (Deberase achegar documento xustificativo). 

□ Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co 

horario de saída do seu fillo/a ao mediodía (Deberase achegar documento xustificativo).  

□ Outro alumnado do centro. 

Solicitude de bonificación no prezo público por servizo de comedor 

Solicita bonificación no aboamento do prezo público por servizo de comedor: 

□ Redución do 50%                                  □ Gratuidade total 

Aos efectos de gratuidade ou redución do 50% no importe establecido achégase a seguinte 
documentación (sinalar cunha X): 

 □ Informe do/a traballador/a social do concello 

 □ Título oficial de familia numerosa de carácter especial 

 □ Título oficial de familia numerosa de carácter xeral 

□ Certificación da declaración da renda (conxunta ou no seu caso as declaracións individuais dos 

integrantes da unidade familiar). O importe da renda anual neta é ______________________ € 

□ Certificado de imputacións do IRPF da AEAT acreditativo de non ter presentado declaración do 

IRPF e os datos dos que dispón axencia. 

□ ______________________________________________________________ 

 

Sada a ____ de _________________ de ______. 
 

SINATURA 
 
 
 
 
 

-SR. DIRECTOR DO CEIP SADA Y SUS CONTORNOS. 


