COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

INFORMATIVĂ ANUL ȘCOLAR 2019/2020 .
Sistemul de platǎ a serviciilor școlare utilizat de Comuna Campi Bisenzio permite gestionarea cu
tehnologii informatice a serviciilor menționate, monitorizarea plǎților și informarea în timp real a familiilor.
Codul PAN
Fiecǎrui elev înscris la serviciu i se atribuie un cod personal de identificare (cod PAN), la care îi sunt asociate
toate datele personale (școala pe care o frecventeazǎ, tariful de platǎ, eventualǎ scutire pe bazǎ de ISEE, tipul de
serviciu autobuz școlar).
Codul PAN, o datǎ atribuit rǎmâne neschimbat pentru elev pânǎ la sfârșitul ciclului școlar .
Cum se plǎtește ?
Serviciile de masǎ de la cantina școlarǎ și de autobuz școlar trebuiesc plǎtite în conformitate cu tarifele stabilite
și publicate anual de cǎtre Administrația Comunalǎ.
Modalitatea și procedura de platǎ sunt disponibile și actualizate pe site-ul Comunei Campi
Bisenzio la pagina dedicatǎ, accesibilǎ la partea de bazǎ a pagini de pornire (home page)a site-ului
făcând clic pe Pagamento Servizi Mensa, Scuolabus e Nido (Plata Servicii pentru Masǎ, Autobuz școlar și
Grǎdinițǎ).
Prin codul PAN copilul va fi identificat în mod univoc în așa fel încât diferitele proceduri de platǎ
rǎmân în siguranțǎ, se rcomandǎ, cu toate acestea de a controla la sfârșitul operațiunilor de încǎrcare, dacǎ sunt
corecte codululPAN tastat, suma depusǎ și un eventual sold rǎmas, sǎ se pǎstreze cu grijǎ copia tipǎritǎ care constitue
pentru parinți un document care dovedește plata efectuatǎ.
Cât costǎ?
Masa ȘCOLARĂ (mâncarea la cantina școlarǎ):
Costul serviciului va fi atribuit zilnic în momentul verificǎrii prezenței elevului.
În conformitate cu termenele și modalitǎțile stabilite anual de Administrație pe bazǎ ISEE, prin
cererea de valabilitate anualǎ este posibil sǎ profitați de o reducere a sumelor conform urmǎtorului tabel:
valoare ISEE
“Noul ISEE” în
conformitate cu
D.P.C.M n.159/13
Mai mare de
40.000,00
35.000,01
30.000,01
25.000,01
20.000,01

-

40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00

Tarif

Note

€. 5,00

Este necesarǎ prezentarea cererii
NUMAI DACĂ doriți sǎ beneficiați
de reducerea de 10% pentru al
doilea fiu și de 20% de la al
treilea fiu și înainte

€. 4,80
€. 4,40
€. 4,20
€. 3,80

Ulterioarǎ reducere de 10%
pentru al doilea fiu și de 20% de
la al treilea fiu și înainte
/

valoare ISEE
“Noul ISEE” în
conformitate cu
D.P.C.M n.159/13
16.000,01 - 20.000,00

Tarif

Note

€. 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

/

6.000,01 - 8.000,00
4.000,01 - 6.000,00
2.000,01 - 4.000,00
0 - 2.000,00

€. 1,30
€. 0,88
€. 0,80
€. 0,60

/
/
/
/

Facilitǎțile prevǎute in tabelul menționat se referǎ la elevii rezidenți în Comuna Campi Bisenzio care
frecventeazǎ grǎdinițe (școli de învǎțǎmânt preșcolar) și scoli primare din teritoriul comunal, grǎdinița din
Sant’Angelo a Lecore, școala primarǎ “Don Milani” și grǎdinița “C.Collodi” situate în comuna Signa
(pentru copiii rezidenți în Comuna Signa în conformitate cu ceea ce este prevǎzut de cǎtre convențiile în
vigoare semnate cu acel Organism.
Cei care nu sunt rezidenți pot sǎ aibǎ facilitǎți cu condiția cǎ elevul sǎ fi fost rezident în momentul
primului acces într-unul dintre ciclurile școlare (grǎdinițǎ sau primarǎ) și numai până la sfârșitul ciclului
unic astfel început.
În caz de neconcordanțe în adebitarea sumelor pǎrinții pot prezenta o cerere de verificare prin fax la numǎrul
055 8959322, e-mail (pagamenti.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it) sau direct la Biroul responsabil menționat în
formularul specific înainte și nu dupǎ luna urmǎtoare de la terminarea frecventǎrii anului școlar.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

TRANSPORT ȘCOLAR:
Școala
Grǎdinițǎ
Primarǎ


Suma lunarǎ cursa singurǎ
€. 16
€. 16

Suma lunarǎ cursa dublǎ
€. 24
€. 24

GRĂDINIȚE (ȘCOLI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR) (ex Materne)

Cursa dublǎ (PLECARE și ÎNTOARCERE)

contribuția anualǎ €. 232,00

1° rata da €. 16 + 9 rate da €. 24
Atenție: 1° și a 2° ratǎ scadentǎ în 10 octombrie (pe un total de €. 40) ultima ratǎ scadentǎ în 10 iunie
Cursa singurǎ (PLECARE și ÎNTOARCERE)

contribuția anualǎ €. 160,00

10 rate de €. 16
Atenție: 1° și a 2° ratǎ scadentǎ în 10 octombrie (pe un total de €. 32) ultima ratǎ scadentǎ în 10 iunie


ȘCOLI PRIMARE (ex Elementare)

Cursa dublǎ (PLECARE și ÎNTOARCERE)

contribuția anualǎ €. 216,00

9 rate de €. 24
Atenție: 1° și a 2° ratǎ scadentǎ în 10 octombrie (pe un total de €. 48) ultima ratǎ scadentǎ în 10 mai
Cursa singurǎ (PLECARE și ÎNTOARCERE)

contribuția anualǎ €. 144,00

9 rate de €. 16
Atenție: 1° și a 2° ratǎ scadentǎ în 10 octombrie (pe un total de €. 32) ultima ratǎ scadentǎ în 10 mai
Cum se poate cunoaște starea plǎților ?
Pǎrinții vor putea verifica in orice moment contul fiilor lor conectându-se la Site-ul Internet al Comunei
(www.comune.campi-bisenzio.fi.it), unde este activ linkul Portale Genitori.
Tastând acreditǎrile personale de acces (Username e password), dupǎ înregistrarea cu datele anagrafice a
pǎrintelui care a efectuat înscrierea la serviciu, se poate verifica starea plǎților și creditul rǎmas.
Când se plǎtește?
MASA: adebitul este zilnic în momentul confirmǎrii prezenței. Creditul de pe contul personal a bǎiatului/fetiței
pentru acest serviciu trebuie sǎ aibǎ un sold egal sau mai mare de cât valoarea costului mesei
corespunzǎtoare.
TRANSPORTUL: adebitarea primelor douǎ rate pentru școlile de orice grad este prevǎzutǎ pe data
10/10/2019, și apoi succesiv în 10 din fiecare lunǎ. Creditul de pe contul personal a bǎiatului/fetiței pentru acest
serviciu trebuie sǎ aibǎ un sold egal sau mai mare de cât corespunde la data de adebitare.
Sistemul prevede posibilitatea depunerea sumei în o unicǎ soluție sau cu mai multe depuneri parțiale în cont.
Dacǎ nu se plǎtește sau se plǎtește cu întârziere?
Sistema actualizeazǎ automat situația contabilǎ a fiecǎrui elev, permițând sǎ se verifice în timp real plǎțile
adebitul și soldul financiar corespunzǎtor, pozitiv sau negativ.
În cazul în care sistemul evidențiazǎ cǎ creditul este insuficient pentru plǎtirea serviciilor școlare active, este
trimis periodic un mesaj SMS de avertizare pe telefonul mobil (sau prin e-mail), astfel încât pǎrinții vor prevedea a
efectua încǎrcarea cu modalitea de platǎ descrisǎ.
Dacǎ pǎrintele nu va prevedea la regularizare, Comuna va trimite o scrisoare de solicitare, cu avertismentul cǎ,
în cazul de lipsǎ, serviciile de care elevul beneficiazǎ vor fi suspendate și se vor lua mǎsuri legale pentru recuperarea
coercitivǎ a sumelor datorate agravatǎ de eventuale cheltueli și dobânzi.

