SOLICITUDE DE NOVO INGRESO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE BERGONDO
CURSO 2019-2020
Nome do neno/a:

DNI:

Data de nacemento:

Grupo de idade:

Idade a 31-12- 2019:

Irmán/á no Centro?

Enderezo:

SI

NON
CP:

DATOS DA NAI OU TITORA
Nome e apelidos:
Teléfono/s:

DNI:
Lugar de traballo:

DATOS DO PAI OU TITOR
Nome e apelidos:
Teléfono/s:

DNI:
Lugar de traballo:

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN*
POSTAL

TELEMÁTICO

ENDEREZO DE CORREO ELECTRÓNICO:

(*) No caso de indicar como médio de noticacicn o telemátco, o Concello de Bergondo utlizará a Plataforma
Notifica.gcal para as súas comunicacións electrónicas co interesado, á cal deberá acceder para obter a noticación,
autorizando -no caso de que non estea dado de alta- a que o concello proceda á súa alta. A plataforma Notifica.gcal
remitrá os avisos de posta a disposición das noticacións ó correo electrónico que se indique na solicitude. Só se
poderá acceder á noticación cun certicado electrónico ou con Chcave365.
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XORNADA A ELEXIR
A) DE MAÑÁ (7:45 – 15:45 h.):
COMPLETA (máis de 4 horas e ata 8 horas)

MEDIA XORNADA (ata 4 horas)

B) ESCOLAR (10:00 – 18:00 h.):
COMPLETA (máis de 4 horas e ata 8 horas)

MEDIA XORNADA (ata 4 horas)

C) DE TARDE (15:30 – 20:15 h.):
COMPLETA (máis de 4 horas e ata 8 horas)

MEDIA XORNADA (ata 4 horas)

SERVIZO DE COMEDOR (sinalar unha das opcións):
ALMORZO

XANTAR

MERENDA

CANDIDATO/A A “BONO CONCILIA”?: SI

NON SE SOLICITA

NON

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA XUNTO COA SOLICITUDE
A) De carácter xeral
DNI / NIE do pai, nai ou representante legal
Libro de Familia
Volante empadroamento, no caso de non estar empadroado en Bergondo
Certicado de empresa, contrato laboral ou últma nómina, que xustique o posto de traballo no
termo municipal de Bergondo.
Autorizo c Departamento de Servizos Sociais do Concello de Bergondo para consultar os datos de
empadroamento da unidade familiar, polo que se simpliica a documentación para a tramitación dos
procedementos administratvos.
- Non autorizo
(neste caso achegarase a documentación correspondente)
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B1) De carácter especíicoo Circunstancias socioeconcmicas e laborais:
Informe de vida laboral actualizado (pai / nai / representante legal)
Copia certicada pola Administración Tributaria do IRPF do ano 2017.
Certicación dos datos existentes na Administración Tributaria (no caso das persoas non obrigadas a
declarar e que non solicitan a devolución rápida).
Certicación acreditatva do INEM de estar en situación de desemprego.
B2) De carácter especíicooCircunstancias sociofamiliares:
Título de Familia numerosa.
Certicado de convivencia e, se é o caso, sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou
resolución xudicial que estableza as medidas paternoiliais.
Certicado de discapacidade ou do grao de dependencia do neno ou da nena para o que se solicita
praza.
Certicado de discapacidade ou do grao de dependencia do pai/nai, acolleror/a, ttor/a legal, ou
outros membros da unidade familiar.
Documentación acreditatva da condición de vítma de violencia de xénero.
Documentación acreditatva do acollemento ou garda con ins adoptvos do neno ou nena para o
que se solicita praza.
C) Outras circunstancias (outros documentos, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais
puntuabeis no baremo)

En Bergondo [indicar data actual]:
Sinatura do pai, nai ou ttor/a

Cláusula xeral: De acordo co disposto no artgo 5 da Lei Orgânica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos
persoais facilitados incorporaránse a un icheiro de ttularidade do Concello de Bergondo, côa inalidade de poder atender a súa solicitude. Ditos
datos serán tratados de maneira conidencial podendo ser cedidos só nos casos previstos na citada Lei Orgânica. Comunicámoslle que pode
exercer os dereitos de acceso, recticación, cancelación e oposición, na medida em que a Lei o permita, dos seus datos, comunicándollo por
escrito ó Concello, xuntando copia do documento que acredite a súa identdade.

SRAo ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE BERGONDO
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