
SOLICITUDE PARA UTILIZAR O SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022/23

APELIDOS E NOME DO/AALUMNO/A: ...................................................................................................
NIVEL NO QUE ESTÁN ESCOLARIZADOS NO CURSO 2022/2023: .....................................................
NOME E APELIDOS DA NAI, PAI OU TITOR/A: ......................................................................................
Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR: ...........................................................................................
DIRECCIÓN: ..............................................................................................................................................
TELÉFONO: ...............................................................................................................................................

É USUARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CURSO 2022/2023:
□ SÍ □ NON

Solicita para o seu fillo/a o uso do comedor escolar e aporta os seguintes documentos:

□ Anexo II modelo de autodeclaración e especificacións (da renda neta IRPF 2021). No caso de
non asinar o modelo de autodeclaración, as persoas solicitantes deberán acreditar os datos solicitados
ante o Consello Escolar presentando a declaración do IRPF exercicio do 2021, ou o certificado de
imputacións de Facenda para os que estén exentas de presentar a declaración do IRPF do exercicio
2021.

NON presentarán o Anexo II, por ser usuarios/as gratuitos/as de comedor os seguintes
alumnos/as:
- Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión
social certificada polos servizos sociais, ou que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
- Alumnado que se atope en situación de acollemento.
- Alumnado pertencente a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada
documentalmente.

* OS/AS USUARIOS/AS GRATUITOS/AS deberán presentar a documentación acreditativa das
situacións que lles fan acredores á gratuidade.

□ Documento de incompatibilidade do horario laboral co horario de saída do seu fillo/a a medio día.

PADECE O ALUMNO/AALGÚN TIPO DE INTOLERANCIA OU ALERXIA ALIMENTARIA:

□ SÍ (neste caso deberá achegar certificado médico)

□ NON

Con respecto ao alumnado que teña algún tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria infórmaselle que
estes menús deberán ser autorizados polo Consello Escolar, e que poderán optar entre:

• Menú adecuado ás súas necesidades elaborado no Comedor Escolar.
• Que o centro facilite os medios para a conservación do menú proporcionado pola familia.

Cerceda,               de                       de 2022

(Sinatura)


