
 

Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da
unidade familiar (Só no caso de denegar a súa consulta).

Documento acreditativo da idade do alumno/a  (Fotocopia do Libro de
Familia de todas as follas escritas ou Certificado literal de nacemento e/ou
DNI do alumno).

Certificado de matrícula no presente curso 2021/2022  (Agás aqueles
alumnos/as que comecen en 4º EI (3 anos)).

Resolución xudicial  de separación, divorcio  ou convenio regulador.
(En caso de separación ou divorcio).

Certificado de convivencia ou empadroamento no que figuren todos
os membros de familia. Antigüidade mínima dun ano con respecto ao
inicio do procedemento de admisión  (ORIXINAL) 

Proximidade  lugar  de  traballo  (para  persoas  que  non  residen  no
concello de Sanxenxo) (Só no caso de elixir esta opción):
 -Certificado da empresa e copia do contrato de traballo ou
 -Alta censual inicial ante a  Axencia Estatal de Administración Tributaria con
todas as posibles modificacións posteriores, no caso de traballadores/as por
conta propia ou
 -Certificación expedida pola xefatura de persoal correspondente, no caso de
persoas ao servizo das Administracións Públicas.

Declaración da Renda (IRPF 2020) ou Certificación de Imputación de
Rendas  do  2020  (No  caso  de  non  estar  obrigado  a  presentar  a
Declaración)– (Só no caso de denegar a súa consulta e/ou no caso de precisar
de realización do cálculo para o baremo por parte da secretaría do centro).

Fotocopia da Carné de Familia Numerosa, (se é o caso e ademais, só no
caso de denegar a súa consulta).

Acreditación de discapacidade maior igual ao 33% do alumno ou nai,
pai, titor/a, irmán/áns (Certificación do grao de minusvalía expedido pola
Consellería de Traballo e Benestar ou, se é o caso, do órgano competente
doutras administracións públicas) (Só no caso de denegar a súa consulta).

Acreditación vítimas violencia de xénero ou terrorismo.
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