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NOTE INFORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 
Città Metropolitana di Milano 

 

REGJISTRIMI NE SHERBIMET SHKOLLORE : 
 

--PARA DHE PAS SHKOLLORET – TRASPORTI – ZBRITJA E TARIFES SE MENSES 

SHKOLLORE  -- VITI SHKOLLOR  2021/2022 

 
SHerbimet shkollore jane te destinuara per nxenesit e shkollave te  CASSANO D’ADDA  prinderit e te 
cileve,ose prinder i vetem(  ose tregtar/ose pergjegjesine prinderore  ) punojne. 
Kerkesat prezantohen nga data 09/06/2021 dhe jo me vone se  31/07/2021. 
 Nuk do te jetë e mundur Te dorëzohen regjistrimet pas afatit të treguar, me përjashtim të kërkesës për uljen 
e mensës dhe dietës speciale. 
Administrata komunale rezervon të drejtën për të rihapur kushtet e regjistrimit vetëm në prani të vendeve 
shtesë në dispozicion duke siguruar komunikim te pershtatshem  për qytetarët përmes faqes. 
Kur regjistroheni, është e mundur të kërkoni përdorimin e shërbimit për të gjithë vitin ose pjesë të tij.Në rast 
se kërkesat tejkalojnë vendet në dispozicion dhe burimet financiare nuk lejojnë krijimin e një shërbimi të ri, 
do të përpilohet një listë pritjeje duke marrë parasysh përparësitë e treguara në "Udhëzimet për Shërbimet 
Shkollore" të botuara në faqen . 
Shërbimet janë të rezervuara për familjet që nuk kanë borxhe të papaguara në lidhje me shërbimet shkollore, 
përndryshe regjistrimi mund të refuzohet. 

Tarifat për shërbimet përcaktohen me një rezolutë të këshillit bashkiak.N.B: Administrata komunale do të 
jetë në gjendje t'u konfirmojë familjeve pranimin e regjistrimeve në shërbimet shkollore vetëm kur organet 
kompetente kanë vendosur metodat e mundshme të vijimit për vitin e ardhshëm shkollor duke marrë 
parasysh se pandemia nuk është kapërcyer plotësisht. 
 
METODA E RREGJISTRIMIT TE SHERBIMEVE SHKOLLORE , PARA-PAS SHKOLLES – TRASPORTI 
SHKOLLORE  DHE KERKESA E REDUKTIMIT TE TARIFES SE MENSES SHKOLLORE  

Kërkesat për shërbimet e transportit shkollor - para dhe pas shkollës - ulja e kostos së mensës - dieta e 
personalizuar - paraqiten në mënyrë dixhitale përmes  sportelit telematik te unifikuar te  “Spazio Citta 
Cassano d’Adda” duke zgjedhur "shërbimet e shkollës kulturore dhe sportive" 
Për të dorëzuar aplikacionin është e nevojs hme të vërtetohet me CNS (Karta e Shëndetit) ose SPID 
(Sistemi Publik i Identitetit Dixhital). 
Tavolinat Spazio Città janë në dispozicion për mbështetje në lëshimin e CNS / CNS SPID dhe PIN, me 
emërim paraprak i cili mund të caktohet: 

 

 Permes internetit ,duke hyre ne  https://cassanodadda.comune-
online.it/web/prenotazioni/benvenuto 

 Duke derguar nje email tek  demografici@comune.cassanodadda.mi.it duke e bere te njohur 
numrin tuaj te telefonit ne menyre qe te kontaktoheni 

 Duke telefonuar ne numrat  0363.366226 / 209 / 240 / 256 / 259 / 282 / 297 

SHERBIMI  PARA /PAS  SHKOLLE 

 Kostot e shërbimit parashkollor për vitin 2021 janë theksuar në tabelën vijuese: 
 

TIPET E SHERBIMEVE  QUOTA MENSILE 

Para shkolla  kopshti Cristo Risorto – Groppello - Cascine (7,30 
/ 8,00) 

€ 11,30 

Para shkolla fillore (7,30 / 8,30) € 22,60 

Pas shkolla fillore  (16,30 / 17,30) € 22,60 

Pas shkolla kopshti Groppello - Cascine (16,00 / 17,30) € 33,90 

Pas shkolla kopshti Cristo Risorto (16,00 / 17,00) € 22,60 

Pas  shkolla kopshti  Cristo Risorto (16,00 / 18,00) € 45,20 

mailto:demografici@comune.cassanodadda.mi.it
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Per te vertetuar statusin e  nje prinderi qe punon eshte e mundur : 
1. Bashkengjiteni deklaraten e punedhenesit ne formularin e aplikimit  OSE  
2. Vete-certefikohuni me kusht te te plotesoni seksionin  “EVENTUALI ANNOTAZIONI” te pranishem 

ne pjesen e fundit te modulit te regjistrimit per te dy prinderit: 
a) Emri i Kompanise/organi / punedhenesit ,kompletoni me numer telefoni dhe adrese te 

postes elektronike 
b) Vendin  e punes 
c) Orarin e punes  

Shërbimi është falas për ata që janë regjistruar në kompleksin shkollor të fshatit Cascine San Pietro. 

Administrata komunale do të monitorojë së bashku me menaxherin se si të marrin pjesë në shërbime: në rast 

të mungesës së zgjatur për periudha më shumë se tre javë dhe në mungesë të arsyetimit të shkruar dhe të 

dokumentuar, kjo mund të rezultojë në konfiskimin e regjistrimit dhe zëvendësimin e studentëve në listë duke 

pritur. 
    SHERBIMI I TRASPORTIT  

Costot e sherbimit te trasportit shkollor per vitin 2021jane te theksuara ne tabelen vijuese :  
 

TIPET E SHERBIMEVE  TARIFA MUJORE  

Linja  e te shkuarit € 23,35 

Linja e kthimit  € 23,35 

Linja e te shkuarit dhe kthimit € 46,70 

 

Lidhur me transportin Administrata komunale ka vendosur metodat e mëposhtme të përdorimit për vitin 2021: 
 

-shërbim falas për ata që janë regjistruar në kompleksin shkollor të rrethit Cascine San Pietro; 

 - mundësia e hyrjes, me një tarifë, në shërbimin e transportit edhe nga nxënës të shkollave të mesme që 

banojnë në rrethin Cascine S. Pietro; 

- 30% zbritje në prani të nje vëllai të regjistruar në të njëjtin shërbim. 

 - 50% zbritje në prani të më shumë vëllezërve të regjistruar në të njëjtin shërbim. 
-  

Linjat e autobusëve të shkollës me ndalesa relative do të jenë në dispozicion në portalin Spazio Città. Familja 

duhet të sigurojë, nën ndëshkimin e përjashtimit, zgjedhjen e linjës së transportit dhe ndalesat duke i 

regjistruar ato në formularin e regjistrimit në fushën UDHETIMI I  KERKUAR – ADRESA E NDARKIM / SHKARKIMI. 
Sapo të përcaktohet renditja për shërbimet parashkollore dhe të shkollës së transportit, këto do të 
publikohen në faqen e internetit institucionale së bashku me çdo formë që duhet të plotësohet (marrëveshja 
e bashkë-përgjegjësisë dhe / ose vetë-certifikimi). 
Në përputhje me legjislacionin aktual mbi privatësinë, specifikohet se renditja do të përpilohet duke përdorur 
numrin e protokollit dhe datën e dorëzimit të aplikimit. 

 
 

PERMLEDHJE E METODAVE TE PAGESES TE SHERBIMEVE SHKOLLORE TE PARA-PAS DHE TRASPORTIT 
SHKOLLORE 

Në lidhje me shërbimet e transportit shkollor, para dhe pas shkollës, Rezoluta e Këshillit Komunal që miraton 

tarifat për shërbimet shkollore dhe "Udhëzimet për shërbimet shkollore për vitin 2021" përcaktoi se: 

1. Shërbimet janë të rezervuara për familjet që nuk kanë borxhe të papaguara në lidhje me shërbimet shkollore 

dhe për këtë arsye regjistrimi gjithashtu mund të refuzohet nëse paraqitet (shërbimi mund të ndërpritet 

gjithashtu në rast të papagimeve të papaguara brenda afatit të caktuar të paraparë); 
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 2. Në formularin e aplikimit, aplikantët duhet të tregojnë: emrin, të dhënat personale - kodin fiskal - adresën, 

të personit që mban kërkesën për pagesë (faturim) për shërbimet e transportit parashkollor dhe shkollor; 

 3. Ditët e mospërdorimit të shërbimeve në asnjë rast nuk mund të përbëjnë ndonjë të drejtë për rimbursim; 

 4.Pagesa paraprake e tarifës vjetore për shërbimet e transportit shkollor, para dhe pas shkollës, do të kërkohet 

dy (2) herë gjatë vitit shkollor: e para me 30 shtator, e dyta me 31 janar. 

 

5. Qytetarët mund të heqin dorë (pjesërisht ose plotësisht) nga shërbimi i kërkuar deri më 30 shtator, para 

fillimit të kërkesës për pagesë, ose deri më 31 janar, ose, para fillimit të kërkesës së dytë dhe të fundit të 

pageses.  

6.Heqja dorë nga shërbimi i paraqitur pas datave të vendosura, në pikën e mëparshme, nuk do të japë të 

drejtën për asnjë rimbursim; 

7. Në rast të pagesave të pasakta ose të padrejta, Komuna do të jetë në gjendje të zbres shumat e mbledhura 

tashmë në faturën tjetër. 

 8. Faturat për pagesa të bëra për përdorimin e shërbimeve të transportit, para dhe pas shkollës, duhet të 

mbahen nga familjet, siç kërkohet nga ligjet në fuqi. 

10. në rast të një emergjence shëndetësore dhe sociale, metodat e kërkimit të pagesave për shërbimet e 

lartpërmendura mund të jenë subjekt i ndryshimeve dhe / ose pezullimeve;
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Per sherbimet e Trasportit  para-pas  shkollore jane parashikuar zvogelimet e meposhtme per vitin 2021 : 
 
 • 50% në shtator për të gjithë nxënësit pavarësisht shkollës që ndjekin 

• 25% në dhjetor dhe janar për të gjithë nxënësit pavarësisht shkollës që ndjekin 

• 25% në muajin në të cilin do të zhvillohen pushimet e Pashkëve për të gjithë nxënësit pavarësisht shkollës që 

ata ndjekin 

• 50% në qershor për nxënësit e shkollës fillore. 
 

 
    DIETA PERSONALE 

 

DIETAT ETIKE FETARE : 
Kërkesë duhet të paraqitet para fillimit të vitit shkollor për të lejuar një organizim te pershtatshem të 
shërbimit. Pasi të jetë dorëzuar aplikimi, ai do të jetë i vlefshëm deri në fund të vitit shkollor ose derisa të 
paraqitet heqja dorë zyrtare.Prandaj, aplikacionet e paraqitura në vitin e fundit shkollor rinovohen 
automatikisht. 
 

 
DIETA PER PATOLOGJI KRONIKE 

 Kërkesat speciale për dietë për sëmundjet kronike (sëmundja celiake, etj.) Me vërtetimet përkatëse janë të 

vlefshme për të gjithë karrierën shkollore ose deri në heqjen dorë nga zyrtari. 
 

 

DIETA PER ALERGJI DHE  INTOLERANCE 

Për këtë lloj kërkese është e nevojshme të dorëzoni një kërkesë çdo vit, duke bashkëngjitur certifikatën 

përkatëse mjekësore. 
 

 
 

   METODA E KERKESES  PER  REDUKSIONIN E MENSES V.S. 2021/2022 

Banorët e Cassano d'Adda mund të përfitojnë nga tarifat e zbritura, pas regjistrimit dhe para fillimit të çdo viti 
shkollor, është E DOEMOSDOSHME  që elektronikisht të plotësoni formularin e aplikimit që parashikon futjen 
e vlerës ISEE, kjo kërkesë do të jetë e vlefshme tërë vitin shkollor.Administrata komunale rezervon të drejtën 
për të kryer kontrollet e duhura në deklaratat e bëra. 

 
 Për nxënësit që banojnë në Casirate d’Adda por që ndjekin kompleksin Cascine San Pietro, vlejnë të njëjtat 
kushte si për banorët.    Për të gjithë studentët e tjerë jorezidentë, pagesa maksimale do të zbatohet 
automatikisht. 

 
 

NB Kostoja e zvogelimit do te aplikohetnga dita ne te cilen paracitet kerkesa per nje tarife zbritje. 
ne baze te fashes  ISEE te caktuar, sic tregohet ne tabelle: 

 FASHA   I.S.E.E. Tarifa e zbritur* 

1° fasha nga€ 0,00 ne  € 6.000,00 € 2,14 

2° fasha nga € 6.000,01 ne  € 12.000,00 € 3,77 

3° fasha nga € 12.000,01 ne € 18.000,00 € 4,93 

4° fasha nga € 18.000,01 ne vazhdim € 5,23 

*salvo adeguamento ISTAT 
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 Kuponat e vaktit prej letre  duhet të dorëzohen në shkollë çdo ditë për përdorimin e vaktit dhe duhet të blihen 

para përdorimit të shërbimit në mënyrat e mëposhtme: 

 
 

1) Me  SDD (ISH  RID BANCARIO) d.m.th me debitim direkt ne llogarine tuaj bankare. 
2) PRANE  CENTRO COTTURA - Corso Europa, altezza civico n. 265,ne ditet qe do te vendose   

Gemeaz-Elior me komunikim te posaqem,dhe te paguhet me bancomat ose karte krediti . 
3) PRANE  AMBIENTEVE KOMERCIALE PER SHITJEN  E KUPONAVE  TE VAKTIT: 

 

BAR PAUSA 
Via L. Da Vinci n. 12 
Tel. 0363 560104 
e-mail barpausa@outlook.it 

 
EDICOLA BONDIOLI 
Viale Europa - parcheggio palestra 
e-mail: bmvmau@gmail.com 

 
4) ON-LINE ME  KARTE  KREDITI: hyni ne faqen  www.acmeitalia.it/grs800/web220/login.asp c me 

te dhenat e komunikuara  Gemeaz-Elior 

 

Bashkangjitur kësaj është informacioni nga kompania Gemeaz-Elior në lidhje me regjistrimet në shërbimin e 

ristoracionit shkollore. 
 

 
 

Në faqen e internetit të komunës, "Shënimet e informacionit" do të jenë të disponueshme, së shpejti, në gjuhët 

vijuese: Arabisht, Spanjisht, Frëngjisht, Anglisht, Kinezisht, Shqip. 
 

 

Për çdo informacion në lidhje me shërbimet, ju lutemi referojuni "Udhëzimeve për Shërbimet Shkollore" të 
botuara në portalin hapësinor të qytetit të Komunës së Cassano d'Adda. 

Njësia Operative e Arsimit Publik dhe Ndihmës Arsimore të Komunës mbetet në dispozicion për çdo sqarim 

përmes detajeve të mëposhtme të kontaktit: 
 

 
mail: serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it - n° telefoni  0363-366253 

 
 
 
 

 
Cassano d’Adda 9/06/2021 

mailto:barpausa@outlook.it
mailto:bmvmau@gmail.com
http://www.acmeitalia.it/grs800/web220/login.asp
mailto:serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it


Unë nuk kam një kod përdoruesi. Klikoni këtu për të regjistruar një nxënës të ri për shërbimet e vitit të ardhshëm  shkollor 

 

                                                                                                                   Milano Qershore  2021 

 
 

 
I dashur 

perdorues 

METODA E RREGJISTRIMIT NE MENSEN E SHHKOLLES V.SH 

2021/2022 KOMUNA E CASSANO D’ADDA 

 

 me anë të kësaj ju informojmë se për vitin e ardhshëm shkollor për të përmbushur nevojat e prindërve, 

regjistrimet dhe konfirmimet e regjistrimit në mensë mund të bëhen online me kompjuterin tuaj duke filluar 

nga 09/06/2021 dhe deri më 23 / 07/2021, ju duhet për të hyrë në faqen e internetit 
www.acmeitalia.it/grs800/web220/login.asp 

të regjistroheni për shërbimin e mensës për vitin shkollor 2021/2022. 

Të gjithë përdoruesit duhet të konfirmojnë regjistrimin ose regjistrimin e ri, si ata që në vitin e kaluar shkollor 

kanë ndjekur tashmë mensën (kërkohet regjistrimi për të azhurnuar të dhënat në sistem) dhe ata që e bëjnë 

atë për herë të parë. 

Përdoruesit që regjistrohen për herë të parë duhet të klikojnë në: 
 

Përdoruesit  qe tashmë posedojnë kredencialet, dorëzuar për v.sh. 2020/2021 duhet të hujne  në portal 

prindërit dhe klikoni në REGJISTRIMIN 2021/2022 dhe kontrolloni dhe konfirmoni të dhënat e futura 

Pasi të regjistroheni, është e nevojshme të plotësoni (kontrolloni për ata që janë regjistruar tashmë) të dhënat 

e kërkuara duke konfirmuar dokumentet e bashkangjitura për njohje. Eshtë gjithashtu e mundur të ruani 

regjistrimin në draft, duke hyrë në një kohë te dyte për të përfunduar futjen e të dhënave dhe konfirmuar 

përfundimisht regjistrimin 

                                                                             KUJDES 

 Shërbimet komunale tashmë të regjistruara në vitin e kaluar shkollor dhe me borxhe duhet të kontaktojnë 

tel. 035 5901807 ose 035 5901800, nepermjet mail divisione.scuole@elior.it  duke u 

kujdesur për të nxjerrë në pah kodin personal dhe të përbashkët ku kryhet shërbimi 

Përdoruesit pa akses në internet dhe në raste të jashtëzakonshme mund të shkojnë nga 30 gusht deri më 17 

shtator nga e hëna në të premte nga ora 08.00 deri në 10.00 dhe nga 14:00 në 15:00 në Qendrën e Gatimit në 

Corso Europa 265 

 

 

 

 

 

 

http://www.acmeitalia.it/grs800/web220/login.asp
mailto:divisione.scuole@elior.it


Prinderit te cilet duhet te shkruajner me shume se nje femije duhet te ndjekun te njejtat procedura nje here per 

secilin femije. 

Pasi të ketë përfunduar procedura e regjistrimit, sistemi lëshon një numër regjistrimi i cili jep mundësinë për të 

shtypur formularin si një kujtesë. 

 Për përdoruesit e rinj, kodi (kërkohet të paguajë për mensën) dhe fjalëkalimi për të hyrë në sit do të jepen 

gjatë ditëve të para të shkollës. 

 

Konfirmimi i regjistrimit do të dërgohet me e-mail pasi të keni verifikuar korrektësinë e të dhënave 

 

09/06/202                                                                                                        Ju pershendesim me perzemersi. 


