Distrito Escolar de Granite

2021-2022 Tabela de Taxas da Escola Primária
Valores das Taxas e Planos de Gastos - Todas as taxas listadas nesta tabela são os valores máximos aprovados pelo Conselho de Educação que uma escola pode cobrar por aluno
pela participação na atividade, classe, grupo ou equipe nomeada. Os tipos de despesas financiadas com taxas estudantis incluem custos de pessoal auxiliar, serviços educacionais,
treinamento de funcionários, serviços profissionais, serviços técnicos, viagens estudantis, serviços de publicidade, serviços de impressão, atividades e materiais para estudantes,
alimentação para estudantes, materiais de tecnologia, equipamentos e melhorias nas instalações, e quotas do clube. Os gastos planejados variam de acordo com o programa e a escola
devido às necessidades exclusivas e aos planos específicos feitos em cada escola. Antes do registro, os valores das taxas e planos de gastos associados aprovados pelo diretor para
cada programa em cada escola são publicados online em schoolfees.graniteschools.org. Os pais são incentivados a consultar a tabela de taxas da escola para obter informações
detalhadas sobre as taxas e planos de gastos. Para atividades escolares que envolvem testes de admissão, os participantes devem ser selecionados antes de as taxas serem avaliadas.

Extracurricular
Atividades antes e depois da escola

Valores Máximos que
podem ser cobrados

Clube de Arte

$45.00

Banda / Orquestra

$140.00

Aluguel de materiais e instrumentos

custo do item

Clube de Xadrez

$25.00

Clube de Música / Coro

$45.00

Clube de Dança

$45.00

Clube de Teatro / Equipe de Palco

$45.00

Clube de Língua Estrangeira

$140.00

Clube de STEM

$100.00

Outro Extracurricular / Clubes de Esporte

Academia de Jardim de Infância

$50.00

$280.00 por mês

Este valor é o máximoCque um aluno deverá pagar ou arrecadar fundos individualmente para cada ano letivo. O limite máximo da taxa não se aplica ao aluguel de instrumentos e à academia de $400
jardim de
00
infancia.

Tabela de Taxas Não Dispensáveis - O Conselho autoriza multas por danos causados à propriedade do distrito e pela violação das regras de conduta. Uma vez que as penalidades
administrativas não implicam a participação em atividades patrocinadas pela escola, essas multas aparecem com outras cobranças não dispensáveis na Tabela de Taxas Não Dispensáveis
aprovada pelo Conselho, em vez desta Tabela de Taxas

Esta Tabela de Taxas foi aprovada pelo Conselho de Educação de Granite em 1 de dezembro de 2020.
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