Distrito Escolar de Granite

Tabela de taxas do Ensino Fundamental 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.

Atividades extracurriculares
Atividades antes e depois da escola

Valores máximos que
podem ser cobrados

Clube de artes

$45.00

Banda / orquestra
Instrução

$175.00

Aluguel de instrumentos

custo do item

Clube de xadrez

$25.00

Coro / Clube de música

$45.00

Clube de dança

$45.00

Clube de Artes Cênicas / Equipe de palco

$45.00

Clube de línguas estrangeiras

$140.00

Clube STEM

$100.00

Outros clubes extracurriculares / atléticos
Outras admissões a eventos fora do campus (Não incluindo imposto sobre vendas aplicável) Fora do dia escolar regular

Limite máximo de taxas

$50.00
$60.00

$400.00

Este valor é o máximo que um estudante será obrigado a pagar ou voluntariamente arrecadar fundos individualmente para cada ano letivo. O limite máximo de taxas não
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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.

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