OKROŽNICA ZA DIJAKE IN STARŠE DIJAKOV IZ 1., 2., 3. IN 4. RAZREDOV
ZADEVA: vpisovanje za naslednje šolsko leto 2021/2022
Sporočamo Vam, da je potrebno do 25. januarja 2021 urediti vpise za naslednje šolsko leto.
Izpolniti morate obrazec, ki Vam ga pošiljamo v prilogi oziroma je na razpolago na spletni strani
www.preseren.edu.it v razdelku VPISOVANJE V VIŠJE LETNIKE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22, in
plačati spodaj navedene zneske.
Skenirane izpolnjene in podpisane vpisne pole skupno s plačilnimi odrezki (*), ki pričajo o
plačilu taks in pristojbin pošljete na sledeči elektronski naslov: tsps010006@istruzione.it
od 4. januarja do 25. januarja 2021.
Ime v zadevi naj bo sledeče: Vpisi za š.l. 2021/22 – IME in PRIIMEK dijaka/inje – razred v š.l.
2021/22
1. ŠOLSKE TAKSE (za vpis v 4. in 5. razred):
●

Dijaki tretjih razredov (bodoči četrtošolci) morajo plačati šolsko takso, ki znaša: 21,17€,

●

Dijaki četrtih razredov (bodoči petošolci) pa šolsko takso v višini 15,13 €.

Obe šolski taksi morajo dijaki oziroma starši plačati na poštni tekoči račun št. 1016. Naslovnik
tekočega računa je Agenzia delle Entrate.
Načini plačila so sledeči:

a) Plačilo preko položnice, ki je na razpolago v poštnih uradih.
b) Plačilo z bančnim nakazilom na račun: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara
– tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

c) Plačilo preko obrazca F24.

d) Preko platforme PagoPA, ki bo postala obvezna dne 28. 2. 2021.
(Več informacij lahko preberete na spletni strani:
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo)
Tuji državljani so oproščeni plačevanja šolskih taks.
Plačila šolskih taks so oproščeni dijaki, ki bodo dosegli vsaj povprečno oceno osem pri
ocenjevanju ob koncu šolskega leta in imajo iz vedenja vsaj oceno osem. Dijakinje in dijaki, ki
nameravajo doseči povprečno oceno osem ob koncu šolskega leta (v letošnjem 3. in 4.
razredu), lahko trenutno ne plačajo šolske takse. Če ob koncu šolskega leta ne bodo dosegli
omenjenega povprečja, bodo morali davek poravnati naknadno.

2. LETNI PRISPEVEK ZA DELOVANJE (za vse razrede)
Letni prispevek 70,00 € lahko starši oziroma skrbniki odbijejo v davčni prijavi v smislu 13. člena
zakona št. 40/20071.
Plačilo letnega prispevka je možno:
a) preko plačilne storitve PagoPA, ki bo postala obvezna od 28. 2. 2021;
b) preko nakazila na bančni račun Liceja F. Prešerna pri Zadružni kraški banki
IBAN: IT 33 Y 08928 02200 01000 0022213, razlog nakazila: Prispevek za obogatitev
šolske ponudbe v š.l. 2021/22
LETNI PRISPEVEK ZA DELOVANJE (razčlenitev)
Šolsko spričevalo
Dodatno zavarovanje
Šolski zvezki in listi za šolske naloge ter fotokopije didaktičnega gradiva
Prispevek za delovanje športnega odseka
Prispevek za splošna popravila
Prispevek za potrošni in didaktični material pri učnih urah, avdiovizualna in multimedialna
sredstva, ipd.
Prispevek za vzdrževanje laboratorijev, posodabljanje internetne mreže in nakup
računalniškega materiala
Dijaška knjižica
Prispevek za spletni dnevnik
SKUPNO

€
2,00
9,00
5,00
4,00
7,00
15,00
15,00
3,00
10,00
70,00

(*) Plačilni odrezki se nanašajo na sledeče takse/pristojbine:
Za vse razrede:

70,00€

Samo za bodoče
4. razrede

21,17€

Samo za bodoče
5. razrede

15,13€
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Potrdilo plačila prispevka za letno delovanje
Potrdilo plačila šolskih taks na poštni tekoči račun št. 1016. Naslovnik
tekočega računa je Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara,
causale: tasse Scolastiche
Potrdilo plačila šolskih taks na poštni tekoči račun št. 1016. Naslovnik
tekočega računa je Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara,
causale: tasse Scolastiche

PRISPEVKI V KORIST ŠOLSKIH ZAVODOV Od leta 2007 davkoplačevalec lahko odbije prispevke v korist šol vseh vrst in ravni, ki so
namenjeni tehnološkim inovacijam, gradnji šol in širitvi izobraževalne ponudbe. Odbitek je možen pod pogojem, da se plačilo opravi
preko banke ali pošte ali z debetnimi, kreditnimi in predplačniškimi karticami, bančnimi in blagajniškimi čeki ali z drugimi plačilnimi
sistemi. Od davčnega obdobja 2007 lahko podjetja odštejejo omenjene prispevke v skladu z zgoraj navedenimi pogoji do 2%
prijavljenega poslovnega dohodka in v vsakem primeru do največ 70.000 evrov na leto.

