COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

UDHËDHËZUES PËR VITIN SHKOLLORË 2019/2020
Sistemi i pagesës së shërbimeve shkollore i vënë në përdorim nga Bashkia e Campi Bisenzio bën të
mundur menaxhimin e këtyre shërbimeve me anë të teknologjive informatike, monitoron pagesat dhe informon në kohë
reale familjet.
Kodi PAN
Çdo nxënësi të regjistruar në shërbim i caktohet një kod personal identifikimi (kodi PAN), të ciilit i
bashkangjiten të gjitha të dhënat e tji personale (shkolla të cilën ndjek, tarifa që duhet të paguaj, përjashtimi i
mundshëm nga pagesa në bazë të ISEE, tipollogjia e shërbimit të autobuzit të shkollës)
Kodi PAN, një herë që caktohet, ngel i pa ndryshueshëm për nxënësin deri në fundin e ciklit
shkollorë
Si kryet pagesa?
Shërbimet e mensës dhe të autobuzit të shkollës duhet të paguhen në bazë të tarifave të vendosura dhe të
reklamuara çdo vit nga Administrata e Bashkisë.

Mundësitë dhe proçedurat e pagesës janë të disponueshme dhe të azhornuara në faqen e
internetit të Bashkisë të Campi Bisenzio, në faqen e dedikuar e cila mund të arrihet në bazën e home
page të faqes së internetit duke klikuar tek Pagesa e Shërbimitt të Mensës, Atobuzi i Shkollës dhe
Çerdhja.
Me anë të Kodit PAN fëmija arrihet të identifikohet në mënyrë të qartë kështu që proçedurat e
ndryshme të pagesës të rezultojnë të sigurta, m.gj.th këshillohet, të kontrollohet, në fund të operacioneve të
pagesës, që të jenë të sakta kodi Pan i shtypur, shuma e derdhur, dhe shuma e mundshme e mbetur, duke ruajtur me
kujdes dokumentin e stampuar i cili shërben për prindin si dokument provë për derdhjen e pagesës.
Sa kushton?
MENSA SHKOLLORE:
Kostoja e shërbimit vehet në ngarkim të përditshëm në momentin e verifikiimit të pranisë së nxënësit.
vlera ISEE
“ISEE E RE”
në bazë të D.P.C.M
n.159/13

Mbi 40.000,00

Tarifa

€. 5,00

Shënime
Është e nevojshme të
kërkesën vetëm N.Q.F
të përfitoni një skonto
për fëmijën e dytë dhe
nga i treti dhe andej

paraqisni
dëshironi
prej 10%
prej 20%

vlera ISEE
“ISEE E RE”
në bazë të D.P.C.M
n.159/13
16.000,01 - 20.000,00

Tarifa

Shëni
me

€. 3,30

/

13.000,01 - 16.000,00

€. 2,80

/

10.000,01 - 13.000,00

€. 2,30

/

8.000,01 - 10.000,00

€. 1,80

/

35.000,01 - 40.000,00

€. 4,80

6.000,01 - 8.000,00

€. 1,30

/

30.000,01 - 35.000,00

€. 4,40

4.000,01 - 6.000,00

€. 0,88

/

25.000,01 - 30.000,00

€. 4,20

2.000,01 - 4.000,00

€. 0,80

/

20.000,01 - 25.000,00

€. 3,80

0 - 2.000,00

€. 0,60

/

/

Lehtësimet e parashikuara nga tabela e mësipërme i përkasin nxënësve me vendbanim në Bashkinë e
Campi Bisenzio të cilët ndjekin kopshtet dhe shkollat elementare në territorin e bashkisë, kopshtin e
Sant’Angelo a Lecore, shkollën elementare “Don Milani” dhe kopshtin “C.Collodi” të cilat ndodhen në
Bashkinë e Signa (për fëmijët me vendbanim në Bashkinë e Signa duke respektuar ato që parashikohen
nga marrëveshjet aktuale të nënshkruara nga Institucioni).
Ata të cilët nuk kanë vendbanimin mud të përfitojnë lehtësimet me kusht që nxënësi të ishte me
vendbanim në momentin e hyrjes së tji të parë në një nga ciklet shkollorë (kopësht apo shkollë
elementare) dhe vetëm mbas mbarimit të ciklit të vetëm të filluar në këtë mënyrë.
Në rast mospërputhje mbi shumat e pagesës, prindërit mund të bëjnë një kërkesë verifikimi me anë te Fax-it
0558959322, e-mailit (pagamenti.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it) ose direkt në Zyrën përkatëse me anë të modularit të
posaçëm brenda dhe jo më pas muajt të ardhshëm në mbarim të ndjekjes shkollore vjetore.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

TRASPORTI SHKOLLORË:
Shkolla
Kopshti
Element
are

Shuma mujore për një
udhëtim të vetëm
€. 16
€. 16


Kopshti
Udhëtimi dopjo (VAJTJE dhe ARDHJE)

Shuma mujore për udhëtimin
dopio
€. 24
€. 24

Kontributi vjetorë €. 232,00

Kësti i 1° nga €. 16 + 9 këste nga €. 24
Kujdes: kësti i 1° dhe 2° në skadenc me 10 tetorë (për një total prej €. 40) kësti i fundit skadon me 10 qeshor
Udhëtim i vetëm (VAJTJE ose ARDHJE)

Kontributi vjetorë €. 160,00

10 këste prej €. 16
Kujdes: kësti i 1° dhe 2° në skadenc me 10 tetorë (për një total prej €.32 ) kësti i fundit skadon me 10 qeshor.

Shkolla Elementare
Udhëtimi dopjo (VAJTJE dhe ARDHJE)

Kontributi vjetorë €. 216,00

9 këste prej €. 24
Kujdes: kësti i 1° dhe 2° në skadenc me 10 tetorë (për një total prej €.48 ) kësti i fundit skadon me 10 maj.
Udhëtim i vetëm (VAJTJE ose ARDHJE)

Kontributi vjetorë €. 144,00

9 këste prej €. 16
Kujdes: kësti i 1° dhe 2° në skadenc me 10 tetorë (për një total prej €.32 ) kësti i fundit skadon me 10 maj.
Si mund të njohësh gjendjen e pagesave?
Prindërit mund të verifikojnë, direkt dhe në çdo moment, konton e fëmijëve të tyre, duke u lidhur me faqen e
internetit të Bashkisë (www.comune.campi-bisenzio.fi.it), ku është aktiv linku i Portalit të Prindërve.
Duke shtypur të dhënat personale të hyrjes (Emrin e përdorimit dhe fjalëkalimin), me anë të regjistrimit me të
dhënat anagrafike të prindërit i cili ka kryer regjistrimin në shërbim, mund të verifikohet gjendja e pagesave dhe krediti
i mbeturKur paguhet?
MENSA: me ngarkim të përditshëm nga momenti i verifikiimit të pranisë. Kredia në llogarinë personale të
fëmijës për këtë shërbim duhet të ketë një shumë të barabartë ose superiore të vlerës së kostos të vaktit
përkatës.
TRASPORTI: pagesa e dy kësteve të para për shkollat e çdo grade është parashikuar me il 10/10/2018, më
pas brenda datës 10 të çdo muaj. Kredia në llogarinë personale të fëmijës për këtë shërbim duhet të ketë një shumë të
barabartë ose superiore me atë që duhet në datën e pagesës
Sistemi parashikon mundësinë e derdhjes së shumës me një zgjidhje të vetme ose duke bere më shumë
mbushje parciale të llogarisë.
N.Q.F nuk paguhet ose paguhet me vonesë?
Sistemi azhornon automatikisht situatën kontabël të secilit nxënës, duke bërë të mundur verifikimin në kohë
reale të pagesave, të shumave të cilat duhen paguar dhe gjendjen e llogarisë financiare, pozitive ose negative.
Në rast kur sistemi evidencon që kredia nuk është e mjaftueshme për pagesën e shërbimeve shkollore aktive,
dërgohet periodikisht një meazh SMS lajmërimi në celularë (ose me anë të e-mailit), në mënyrë që prindërit të
mund të kryejnë karikimin me anë të proçedurave të përshkruara të pagesës.
Në rast se prindëri nuk kryen regullimin e llogarisë, Bashkia do të dërgojë një letër ku lajmëron që në rast jo
përmbushje, shërbimet të cilat nxënësi gëzonë do të ndërpriten dhe do të aktivizohet veprimi legal për të rekuperuar
shumat e duhura duke vënë në ngarkim shpenzimet e ndryshme dhe interesat.

