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ALUMNOS SOLICITANTES DO SERVIZO DE COMEDOR SUBVENCIONADO:  

QUENDA DE ESPERA 

Os alumnos que non estean incluídos na lista de usuarios de comedor subvencionado, pero que o 

solicitaron e presentaron a documentación correspondente, pasan a formar parte da quenda de espera que 

está ordenada segundo os criterios establecidos pola lei e por acordos do Consello Escolar do centro. 

Cada baixa no comedor escolar subvencionado será cuberta co primeiro alumno que en cada momento 

compoña a quenda de espera. 

ALUMNOS NON USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR SUBVENCIONADO 

Todos os alumnos poderán quedarse a comer no instituto aboando a cantidade que a cafetería estipule. O 

pago realizarase no momento de recibir o servicio, ou previamente mediante acordo entre os 

responsables da cafetería e a familia. Estes alumnos non teñen dereito á vixilancia por parte do 

profesorado. 

O protocolo de funcionamento do comedor escolar atópase na 

Programación Xeral Anual, que está a disposición de todos os 

solicitantes na administración do centro 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR 

1.-  O centro informaralles puntualmente das faltas de asistencia dos seus fillos, se se produciran. 

2.-  O control da asistencia dos alumnos ao comedor supón que estes deberán asinar nunha folla na que 

quedarán reflectidas as ausencias. 

3.-  A falsificación das sinaturas ou a suplantación da personalidade supón unha falta moi grave que 

poderá implicar a apertura de expediente disciplinario. 

4.-  As ausencias xustificadas dos seus fillos ao comedor deberán acreditarse con anticipación á falta, 

comunicándoo telefonicamente e asinando e entregando nesta mesma dependencia un documento 

que se atopa no centro á súa disposición. 

5.-  Dúas faltas non xustificadas ao comedor implican á perda do dereito ao mesmo. 

6.-  Na cafetería do instituto dispensaranse menús e bocadillos pagando o importe correspondente e sen 

dereito a vixilancia por parte do persoal docente. 
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