
 

COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS/AS PARA A REALIZACION DAS 

VIXILANCIAS DO COMEDOR ESCOLAR DO CEIP SAN MARCOS 

Segundo o establecido na lexislación sobre comedores escolares, convócase un proceso de selección 

de colaboradores/as para o comedor do centro.  

Este  proceso ábrese a todas as nais, pais ou titores legais do alumnado do CEIP SAN MARCOS, 

dende o día 2 ata ao día 8 de setembro de 2021, de acordo coas normas especificadas de seguido, que 

de acordo coa lexislación vixente, foron aprobadas polo Consello Escolar. Poderase reabrir un 

novo prazo, de ser o caso, ata o 22 de decembro de 2021 se non se presentan solicitudes. 

1) A relación do colaborador/a co colexio é voluntaria e exclúe calquera contratación que puidese 

xerar algún tipo de vínculo laboral coa Consellería de Educación. Porén, a Consellería aboará a cada 

colaborador/a un complemento de 12,50 euros por día (cóbrase ao remate do trimestre). 

2) Os colaboradores deben asumir o compromiso da súa tarefa ao longo de todo o curso escolar, non 

podendo abandonala a non ser por causa xustificada e sempre con coñecemento e autorización da 

Dirección do Centro. De ser o caso, as baixas cubriranse cos solicitantes que queden en reserva. 

3) As funcións dos colaboradores serán as establecidas no art. 8.5 da Orde de 21/02/2007, e as 

determinadas polo Consello Escolar e a Dirección para o mellor funcionamento do servizo. 

4) Cada persoa que desexe colaborar neste servizo, presentará a solicitude na secretaría do centro 

antes das 12:00 do 8 de setembro de 2021. O modelo está dispoñible na páxina web e no centro. 

5) A selección dos/as colaboradores/as correspóndelle Consello Escolar do Centro. 

6) O Consello Escolar establece como criterios de selección os seguintes: 

a. O solicitante e o cónxuxe non teñan emprego remunerado. (2 puntos) 

b. Que un dos membros do ámbito familiar teña emprego remunerado. (1 punto) 

c. Que nunca exercera como colaborador/a no comedor escolar. (1 punto) 

d. Ter carné de manipulador de alimentos ou formación relacionada cos comedores. (1 punto) 

e. Ter dispoñibilidade para realizar as tarefas de colaboración todos os días da semana (3 puntos) 

Para a selección deberase entregar toda a documentación acreditativa (incluíndo un certificado de delitos 

sexuais). Realizarase un sorteo entre as persoas coa mesma puntuación, para elaborar a lista definitiva. 

7) Seleccionaranse 2 colaboradores/as, sendo os seguintes seleccionados as persoas de reserva para 

posibles substitucións e/ou imprevistos. 

8) A publicación dos listados provisionais de solicitudes admitidas e das quendas previstas, 

realizarase o día 9 de setembro ás de 2021 ás 14:00 horas. 
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