Wilaya ya Shule ya Granite

Ratiba ya Ada ya Shule ya Msingi ya 2022-2023
Kiasi cha Ada na Mipango ya Matumizi - Ada zote zilizoorodheshwa kwenye ratiba hii ni kiasi cha juu zaidi kilichoidhinishwa na Bodi ya Elimu ambacho shule inaweza kutoza kila mwanafunzi kwa
kushiriki katika shughuli, darasa, kikundi au timu iliyotajwa. Aina za gharama zinazofadhiliwa na ada za wanafunzi zinajumuisha gharama za wafanyakazi wasaidizi, huduma za kielimu, mafunzo ya
wafanyakazi, huduma za kitaaluma, huduma za kiufundi, usafiri wa wanafunzi, huduma za utangazaji, huduma za uchapishaji, shughuli na vifaa vya wanafunzi, chakula cha wanafunzi, vifaa vya
teknolojia, uboreshaji wa vifaa na kituo, na ada za klabu. Gharama zilizopangwa huwa tofauti kulingana na mpango na shule kwa sababu ya mahitaji ya kipekee na mipango mahususi inayofanywa
katika kila shule. Kabla ya usajili, kiasi cha ada na mipango inayohusiana ya matumizi iliyoidhinishwa na mwalimu mkuu kwa kila mpango katika kila shule huchapishwa mtandaoni katika
schoolfees.graniteschools.org. Wazazi wanahimizwa warejelee ratiba ya ada ya shule yao kwa maelezo yanayohusu ada na mpango wa matumizi. Kwa shughuli za shule zinazohusisha majaribio,
lazima washiriki wateuliwe kabla ya ada kutathminiwa. Ada zote za shule zinaweza kupunguzwa.

Shughuli za baada ya masomo
Shughuli za Kabla na Baada ya Shule
Klabu ya Sanaa

Kiasi cha juu zaidi
ambacho kinaweza
kutozwa
$45.00

Bendi / Okestra:
Mafundisho

$175.00

Kukodisha Ala

gharama ya kipengee

Klabu ya Chesi

$25.00

Kwaya / Klabu ya Muziki

$45.00

Klabu ya Densi

$45.00

Drama / Klabu ya Wahudumu wa Jukwaa

$45.00

Klabu ya Lugha za Kigeni

$140.00

Klabu ya STEM

$100.00

Vilabu Vingine vya Shughuli za baada ya masomo / Riadha
Uandikishaji Mwingine kwa Matukio ya Nje ya Chuo(Bila kujumuisha kodi za mauzo zinazohusika) Nje ya siku ya kawaida ya shule

Kiasi cha Juu Zaidi cha Ada

$50.00
$60.00

$400.00

Kiasi hiki ndicho kiwango cha juu zaidi ambacho mwanafunzi atahitajika kulipa au kuchanga mwenyewe kwa hiari kwa kila mwaka wa shule. Kiasi cha juu zaidi cha ada
h kih
K k di h Al
Ch
h Ch k h
Ratiba ya Malipo Yasiyoweza Kuondolewa - Bodi inaidhinisha faini ya kuharibu mali ya wilaya na ya kukiuka kanuni za maadili. Kwa sababu adhabu za usimamizi hazihusishi ushiriki katika shughuli
zinazofadhiliwa na shule, faini hizi zinajumuisha gharama zingine zisizoweza kuondolewa kwenye Ratiba ya Bodi iliyoidhinishwa ya Ada Zisizoweza Kuondolewa badala ya Ratiba hii ya Ada.

Ratiba hii ya Ada iliidhinishwa na Bodi ya Elimu ya Granite mnamo Aprili 12, 2022.
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