Distrito Escolar de Granite

2021-2022 Tabela de Taxas do Ensino Fundamental
Valores de 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.

Valores Máximos que
podem ser cobrados

Valores Máximos que
podem ser cobrados

Taxas Programas Escolares
Registro Básico (Todos os alunos)

$49.00

Recuperação de Créditos (Cobrança por .25 unidades de crédito)

Curso Online (Cobrança por .25 unidades de crédito)

$30.00

Remediação (Por cada aula)

Taxas Admissão Patrocinadas pela Escola
(per aluno / per evento)

$5.00

Taxas de Cursos Curriculares

$10.00
Valores Máximos que
podem ser cobrados

Valores Máximos que
podem ser cobrados

Bailes da Escola

Peças, Concertos e Musicais escolares
Outras admissões para eventos fora do campus (Não incluindo imposto aplicável)

$10.00
$60.00

Valores Máximos que
podem ser cobrados

Valores Máximos que
podem ser cobrados

(Por curso por semestre)

$45.00

Taxas de Cursos Gerais
Artes Visuais

$40.00

Inclui Trabalhos Manuais, Desenho, Pintura, Fotografia,
Escultura, História da Arte, etc.

Aula Introdutória de Educação Técnica & Profissional

$15.00

Outra Educação Técnica & Profissional

$40.00

Inclui áreas de Agricultura, Negócios, FACS,

Inglês

$10.00

Música (Grupos que não se apresentam)
Aluguel de Instrumento (1º Instrumento)

$25.00
$75.00

Aluguel de Instrumento (Por instrumento adicional)

$10.00

Educação Física
Curso no campus

$10.00

Curso fora do campus

Ciências da Saúde, TI, Skilled &Technical,
e Technology & Engineering

$80.00

Ciência Intermediária

Dança

$15.00

Teatro / Equipe de Palco

$15.00

$15.00

Inclui Biologia, Química, Ciências da Terra, Física, etc.

Taxa de Curso Item Específico - Além das taxas acima, as taxas seguintes podem ser aplicáveis a itens específicos.
Aluguel de Equipamento (Outro que não instrumento musical)

$35.00

$25.00

Livro de Exercícios / Taxa da Licença

Taxas de Atividades e Cursos Co-curriculares / Extracurriculares
(Por ano escolar. Inclui todas as potenciais taxas e recolhas de fundos)
Valores Máximos que
podem ser cobrados

Taxas de Esportes
Basquete

$100.00

Torcida (inclui acampamento certificado administrado por terceiros)

$600.00

Valores Máximos que
podem ser cobrados

Taxa de Atividades e Cursos
Preparatório para Faculdade

$60.00

Inclui AVID, Latinos in Action, People of the Pacific e cursos similares

Cross-Country

$60.00

Grupos de Dança Performativos (Inclui

Futebol

$60.00

Debate

Corrida

$60.00

Vôlei

$60.00

Granite Junior Youth Symphony
Grupos de Música Performativos Inclui Banda, Orquestra & Coro

Wrestling
Interclasse da Escola – não listado acima

$100.00
$20.00

$400.00

acampamento administrado por terceiros)

$60.00
$60.00
$150.00
$75.00

Aluguel de Instrumentos (se necessário)
Governo Estudantil / Dirigentes de Clube
Produção Teatral / Musical (Por produção para artistas de palco)

$275.00
$100.00

Quotas de Clubes
Acampamentos Distritais administrados por Orientador / Treinador

$50.00

Clubes Escolares

$30.00

Adesão Adicional Estadual / Distrital (Custo de Adesão)

Viagem Noturna de Estudante (Por viagem)

(A taxa máxima inclui toda arrecadação de fundos em potencial)

$35.00
Valores Máximos que
podem ser cobrados

$1,200.00

Viagem Noturna de Estudante (Dentro da região geográfica aprovada)
Todas as solicitações de Viagens Noturnas para Estudantes devem ser aprovadas pelo Principal, Director e Assistant Superintendent.

Taxa Máxima

$1,250.00

Este valor é o máximo que um aluno deverá pagar ou arrecadar fundos individualmente para cada ano letivo. Este limite máximo de taxa aplica-se a até 3 atividades co-curriculares / extracurriculares. Os alunos que
participam de atividades além deste limite podem estar sujeitos ao valor total da taxa para essas atividades adicionais. O limite máximo de taxas não se aplica a viagens noturnas de estudantes, taxas de admissão
patrocinadas pela escola e arrecadação de fundos obrigatória em grupo.

Tabela de Encargos Não Isentáveis - 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 outros encargos não isentáveis na Tabela de Encargos Não Isentáveis aprovada pelo Conselho, em vez desta Tabela de Taxas.

De acordo com o Código de Utah 53G-6-704 e Admin de Utah. Código R277-494, todos os alunos que têm aulas em casa, de escolas particulares e de escolas charter que participam de atividades
extracurriculares devem pagar as taxas específicas de atividades aplicáveis acima. Para os alunos que frequentam uma escola charter e participam de atividades extracurriculares, a escola charter de
inscrição também deve pagar uma taxa única de participação escolar anual de $49,00 para a escola onde o aluno estiver participando da atividade. Esses alunos não estão sujeitos à taxa de inscrição básica.

Esta Tabela de Taxas foi aprovada pela Granite Board of Education em 1 de dezembro de 2020.
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