
SOLICITUDE DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR
CURSO 2022 - 2023

Don/a ................................................................................. con DNI nº: ..................... e tfno.:
..................... con domicilio en: ....................................................................... concello de:
.................. pai/nai/titor/a do/a alumno/a ..........................................................................
matriculado/a actualmente en ...... curso da educación ..........................
S O L I C I T O que dito/a alumno/a sexa admitido como usuario do servizo de comedor
escolar para o vindeiro curso 2022-2023.
No  caso de que houbera máis solicitantes que prazas dispoñibles, pido que se teña en
consideración e valoración por parte do Consello Escolar do centro, as seguintes alegacións 
que deseguido sinalo e xustifico debidamente:  

 Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior. 
 Alumnado usuario lexítimo do servizo de transporte (parada a máis de 2 km do centro).

 SI    NON
 Alumnado en situación socioeconómica desfavorable (presento certificado expedido polos

servizos sociais do concello).
 Alumnado que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33% (presento certificación

expedida polo órgano competente da Xunta de Galicia ou polo INSS).
 Alumnado membro de familias numerosas (achego documento xustificativo). 
 Alumnado fillo de pais e nais traballadores, con incompatibilidade demostrada dos 

seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía (achego documento
xustificativo: certificado de empresa ou declaración xurada).

 Alumnado de fóra da área de influencia do centro, escolarizado voluntariamente no
mesmo (alumnos/as doutros concellos ou que sendo do concello de Rois lle corresponda a
escolarización noutro centro distinto a este).

Rois ........., de ………………… de 20… 

Asdo.: ……………………………………… 

Observacións:

 Indicar si o/a alumno/a padece algún tipo de alerxia alimentaria
(en caso afirmativo deberá achegar certificado médico que así o corrobore)

SI                         NON

DIRECTOR DO CPI PLURILINGÜE DOS DICES – Rois.



Resgardo de entrega de documentación
para a reserva de praza do comedor
 SELO DO CENTRO

Don/a  ...................................................................................................................................

pai, nai, titor/a do/a alumno/a ................................................................................................

de ........... curso de educación: .............................. 

Presento a seguinte documentación xunto coa solicitude de praza para o comedor escolar

para o curso 2022 – 2023: (marcar cunha X a documentación que se entrega)

 Solicitude de praza de comedor escolar.

 Informe do traballador/a social do concello sobre situación económica desfavorable

 Certificado de discapacidade.

 Título oficial de recoñecemento de familia numerosa.

 Certificado da empresa correspondente de incompatibilidade horaria do pai.

 Certificado da empresa correspondente de incompatibilidade horaria da nai.

 Declaración xurada dos proxenitores que traballen como autónomos, na que fagan
constar o seu horario, así como documento acreditativo expedido por algún organismo
oficial (Axencia Tributaria, Seguridade Social...)  

 Certificado médico de alerxias alimentarias do/a alumno/a.

Rois, a ............ de .......................... de 20… 

Asinado:........................................................

DIRECTOR DO CPI PLURILINGÜE DOS DICES -  Rois.


