SOLICITUDE
CURSO 2022-2023
SOLICITUDE DE PRAZA PARA PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA

DATOS DO SOLICITANTE
DNI/NIE

Nome e apelidos

Enderezo para os efectos de notificación

CP

Núm.

Municipio

Escaleira

Andar

Porta

Provincia

Correo electrónico

Teléfono

En calidade de

PAI

NAI

TITOR/A LEGAL

DATOS DO MENOR
Nome e apelidos

Data de nacemento

QUENDAS SOLICITADAS

PREFERENCIA
Marca cunha X

(No suposto de solicitar máis dunha
quenda establecer a preferencia
marcando 1,2,3)

Xornada completa (8:30 a 19:00)
Xornada mañá (8:30 a 13:45)
Xornada tarde (13:45 a 19:00)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
(orixinal ou copia compulsada)
DNI, NIE ou pasaporte dos pais, titores/as ou representantes legais.
DNI, NIE ou pasaporte do/da menor.
Libro de familia ou certificación literal de nacemento do/a menor.
Xustificación dos ingresos do ano 2021 de tódolos membros da unidade familiar.
Informe de vida laboral dos membros da unidade familiar maiores de idade.
No caso de nenos/as con discapacidade ou necesidades educativas especiais: Informes do Equipo de Valoración e Orientación das xefaturas
Territoriais da Consellería competente na materia ou da Unidade de Atención Temperá segundo proceda.

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS.
A persoa interesada autoriza a consulta dos seguintes datos. De
non autorizar a consulta deberá achegar o documento correspondente

AUTORIZO A CONSULTA

Certificado de convivencia
Si
Non
Outros documentos se proceden, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais
puntuables no baremo.

O abaixo asinante solicita ao Concello de Rodeiro praza no PAI para o curso 2022-2023 e declara que os datos consignados nesta solicitude e nos
documentos que se achegan son certos.

Asdo: O/A solicitante

Rodeiro a,______ de __________________ de 2022 .

ADVIRTESELLE QUE consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Rodeiro. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación,
rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE RODEIRO

