COMPACTACIONS DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR
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PROCEDIMENT I REGULACIÓ DE LES COMPACTACIONS
S’ofereix la possibilitat de compactar l’ajut rebut de manera que
aquest es distribueixi durant tot el curs escolar amb una rutina
setmanal.
La família ha de demanar la compactació per escrit a l’escola,
utilitzant el model corresponent, on cal indicarà obligatòriament els
dies de la setmana que es farà ús del servei de menjador (rutina).
L’escola ha de trametre a ensenyament@tarragones.cat una relació amb
les següents dades: nom, cognoms, curs i codi de beca, dels alumnes
que volen compactar l’ajut de menjador signada per la direcció i l’EAP.
El Consell Comarcal del Tarragonès autoritzarà via electrònica les
compactacions sol·licitades.
La compactació s’aplicarà al llarg del trimestre que es demani aquesta
i en els successius però no tindrà efecte retroactiu.
Per canviar la rutina en la utilització del servei, l’interessat ha de
demanar-ho per escrit directament a l’empresa de càtering amb una
antelació mínima d’una setmana i justificar el canvi.
Qualsevol dia que es correspongui amb la rutina i l’alumne no hagi
assistit al menjador sense previ avís es considerarà falta
injustificada i, per tant, tindrà la consideració d’haver utilitzat el
servei.
En cas d’avisar de l’absència, es considerarà falta justificada i es
guardarà l’equivalent a la meitat del menú del dia (o sigui: 2 Faltes
Justificades equivalen a 1 dia de servei de menjador).
Si no es pot assistir un dels dies previstos, NO es pot canviar per un
altre dia, encara que el motiu de la no assistència sigui per un festiu,
pont o dia de lliure disposició de l’escola.
Si és necessari o es vol fer ús del servei de menjador un dia dels no
contemplats a la rutina, cal pagar-lo abans de fer-ne ús.
Les sol·licituds d’autorització de compactació d’ajut de menjador han
de guardar-se al centre i han d’estar a disposició de l’empresa de
càtering per a la seva consulta.
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