Distrito Escolar de Granite

Tabelas de taxas dos primeiros anos do Ensino Médio 2022-2023

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 com pessoal auxiliar, serviços educacionais, treinamento de funcionários, serviços
profissionais, serviços técnicos, viagens estudantis, serviços de publicidade, serviços de impressão, atividades e suprimentos estudantis, alimentação estudantil, suprimentos tecnológicos, equipamentos e
melhorias nas instalações, e dívidas de clubes. Os gastos planejados variam de acordo com o programa e a escola devido às necessidades únicas e aos planos específicos feitos em cada escola. Antes da
inscrição, os valores das taxas e planos de gastos associados aprovados pelo diretor para cada programa em cada escola são publicados on-line em schoolfees.graniteschools.org. Os pais são encorajados a
consultar a tabela de taxas de sua escola para obter informações detalhadas sobre as taxas e planos de gastos. Para atividades escolares que envolvam provas, os participantes devem ser selecionados
antes da avaliação das taxas. Todas as taxas estão sujeitas a isenção.

Valores máximos que
podem ser cobrados

Valores máximos que
podem ser cobrados

Taxas gerais
Matrícula básica (Todos os alunos)

$40.00

Taxa de admissão patrocinada pela escola/levantamento de fundos - Além das taxas gerais acima, as seguintes taxas podem ser cobradas para eventos específicos, conform
Bailes escolares
$5.00 Outras admissões a eventos fora do campus (Não incluindo imposto sobre vendas a
$60.00
Peças, concertos e musicais escolares
$10.00 Festival de artes cênicas
$15.00

Taxas curriculares do curso

Valores máximos que
podem ser cobrados

Valores máximos que
podem ser cobrados

(Por curso semestral)
Taxas de cursos gerais
Artes visuais

$40.00

Inclui artesanato, desenho, pintura, fotografia, escultura, história da arte, etc.

Aula introdutória de Carreira e formação técnica

$15.00

Outra Carreira e formação técnica

$40.00

Inclui áreas de agricultura, negócios, FACS,
habilidades e técnicas, e tecnologia e engenharia

Dança

$15.00

Artes Cênicas / Equipe técnica

$15.00

Inglês

$10.00

Música (grupos sem apresentações)

$25.00
$75.00

Aluguel de instrumentos / Taxa de utilização (primeiro instrumento)
Aluguel de instrumentos (por instrumento adicional)

$10.00

Educação física
Curso dentro do campus

$10.00

Curso fora do campus

$80.00

Ciências integradas

$15.00

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

Curso on-line em ritmo próprio (Cobrança por 0,25 unidade de crédito)

$30.00

Taxa de curso por item específico - Além das taxas dos cursos acima, as seguintes taxas podem ser cobradas para itens específicos, conforme aplicável.
Aluguel de equipamentos(além de instrumentos musicais)

$35.00

Taxas de cursos e atividades cocurriculares/extracurriculares

(Por ano letivo. Inclui todas as potenciais taxas e levantamentos de fundos dos cursos. O levantamento planejado de recursos do grupo pode reduzir os custos extras da atividade, mas isso
não é garantido).

Taxas esportivas
Basquetebol
Animadores de torcidas (inclui acampamento certificado terceirizado

Valores máximos que
podem ser cobrados
$100.00

Taxas de cursos e atividades
Prontidão para a universidade

$600.00

Inclui AVID, Latinos em Ação, Povos do Pacífico e cursos semelhantes

Cross Country

$60.00

Grupos de dança com apresentação (inclui acampamento terceirizado)

Futebol

$60.00

Debate

Corrida

$60.00

Voleibol

$60.00

Sinfonia de Jovens Granite Junior
Grupos musicais com apresentação Inclui banda, orquestra e coro

Luta
Intramural escolar - não listado acima

Valores máximos que
podem ser cobrados

$100.00

Aluguel de instrumentos / Taxa de utilização (se necessário)

$20.00

Governo estudantil / Oficiais do clube
Produção teatral / musical (por produção para artistas de palco)

$60.00
$400.00
$60.00
$60.00
$150.00
$75.00
$275.00
$100.00

Dívidas de clubes
Acampamentos distritais para Treinadores/Conselheiros

Viagem estudantil com pernoite (por viagem)

$50.00

Clubes escolares

$30.00

Adesão adicional estadual / nacional (custo da adesão)

(A taxa máxima inclui todos os potenciais levantamentos de
fundos)

$35.00
Valor máximo que
pode ser cobrado

Viagem estudantil com pernoite (Dentro da região geográfica aprovada)

$1,700.00

Todos os pedidos de Viagens estudantis com pernoite devem ser aprovados pelo Coordenador, Diretor e Superintendente Assistente.

Limite máximo de taxas

$1,250.00

Este valor é o máximo que um estudante será obrigado a pagar ou voluntariamente arrecadar fundos individualmente para cada ano letivo. Este limite máximo de taxas se aplica a até 3 atividades
cocurriculares/extracurriculares. Os alunos que participam de atividades além deste limite podem estar sujeitos ao valor total da taxa para as atividades adicionais. O limite máximo de taxas não se aplica a
viagens estudantis com pernoite, taxas de admissão patrocinadas pela escola e levantamento de fundos necessários do grupo.

Tabela de taxas não justificáveis - A Diretoria autoriza multas por danos causados à propriedade distrital e por violação das regras de conduta. Como as penalidades administrativas não implicam a
participação em atividades patrocinadas pela escola, estas multas aparecem com outras cobranças não justificáveis na Tabela de taxas não justificáveis aprovada pela Diretoria em vez de nesta Tabela de
taxas.
De acordo com o Código de Utah 53G-6-704 e Código Administrativo de Utah R277-494, todos os alunos de homeschooling, da escola particular e da escola charter que participam de atividades
extracurriculares devem pagar a(s) taxa(s) específica(s) de atividade(s) aplicável(eis) acima. Para alunos que frequentam uma escola charter e participam de atividades extracurriculares, a escola charter de
matrícula também deve pagar uma taxa única anual de participação escolar de 49 dólares à escola onde o aluno está participando da atividade. Tais alunos não estão sujeitos à taxa básica de matrícula.

Esta tabela de taxas foi aprovada pelo Conselho de Educação de Granite em 12 de abril de 2022.
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