Distrito Escolar de Granite

2022-2023 Tabela de taxas e multas não justificáveis
Todos os itens listados abaixo são cobranças não justificáveis e não estão sujeitos a isenção de taxas. "Cobrança não justificável" significa um custo, pagamento ou
despesa que é uma taxa ou compra pessoal facultativa. Esta não é uma lista abrangente de todas as cobranças ou itens não justificáveis que uma escola pode oferecer
para venda aos alunos ou ao público em geral. Alguns dos itens listados estão sujeitos ao imposto sobre vendas do estado de Utah, conforme observado abaixo. 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, não se pode renunciar à aplicação de multas. As multas listadas são por ocorrência.

Valores máximos que podem ser
cobrados

Compras gerais
Projetos de classe facultativos adicionais (sujeitos a imposto sobre vendas)

custo do item

Teste AP/PSAT/IB (Coletado pela escola para outras organizações)

custo do item

Cobrança de mudança de classe (não essencial)

$5.00

Matrícula simultânea (Coletado pela escola para outras organizações)

custo do item

Cobrança por processamento de substituição de curso
Livro de Memórias - Fundamental/primeiros anos do Médio (inclui imposto sobre vendas)

$20.00
$20.00

Membros de fora da organização(não obrigatório para participação em atividades patrocinadas pela escola)

custo da adesão

Licença para estacionamento
Transcrições(a primeira é gratuita, as outras estão sujeitas a essa cobrança)

$10.00
$1.00

Anuário - Último ano do Médio
Adquirido antes do final do primeiro semestre (inclui imposto sobre vendas)

$50.00

Adquirido depois do final do primeiro semestre (inclui imposto sobre vendas)

$55.00

Multas (não obrigatórias para participação em atividades patrocinadas pela escola)
Perdas e danos à propriedade escolar
Viagens estudantis/Não comparecimento a eventos (após se comprometer a comparecer)

Valores máximos que podem ser
cobrados
Custo de conserto/substituição
Custo de viagem ou evento

Item atrasado na biblioteca

US$ 0,25 por dia

Brigas dentro da propriedade

$50.00

Fumar dentro da propriedade
Multas por estacionamento irregular

$50.00
$20.00

Multas por cabular aulas na propriedade

$5.00

Uma cobrança será adicionada a todos os cheques devolvidos no valor máximo permitido por lei.
Esta tabela de cobranças não justificáveis foi aprovado pelo Conselho de Educação de Granite em 12 de abril de 2022
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