Jaunais mācību gads Olaines novadā

2020./2021.
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Olaines novada skolās
mācības uzsāka
1764 skolēni.

2020./2021. mācību gadā ir
192 pirmklasnieki
(Olaines 1. vidusskolā – 140,
Olaines 2. vidusskolā – 52).

Olaines novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklē 873 audzēkņi:
PII “Ābelīte” – 150 bērns,
PII “Magonīte” – 260 bērns,
PII “Dzērvenīte” – 199 bērni,
PII “Zīle” – 264 bērni.

Olaines 1. vidusskolā –
1044 skolēni, no tiem
Olaines sākumskolā
Jaunolainē – 139.

10. klasēs abās vidusskolās
kopā ir 80 skolēni
(Olaines 1. vidusskolā – 62,
Olaines 2. vidusskolā – 18).
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Pirmsskolas grupas
Olaines novada skolās
apmeklē 71 bērni
(Olaines 1. vidusskolā - 47,
Olaines 2. vidusskolā - 24).
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SKOL A

Olaines
2. vidusskolā –
720 skolēni.
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Šogad visās
pirmsskolas izglītības
iestādēs tiek
ieviesta e-klase.

Olaines Mūzikas un mākslas
skolā 16 izglītības programmas
mūzikā un mākslā
apgūst 209 audzēkņi.
Iestāde piedāvā
19 interešu izglītības
programmas.

Skolēnu nogādāšana uz skolu un atpakaļ*
Septiņi pašvaldības izveidoti un apmaksāti skolēnu autobusu maršruti uz Olaines novada skolām (27 reisi dienā).
Pašvaldības apmaksāta skolēnu braukšanas e-karte braukšanai sabiedriskajā transportā (autobusā) divas reizes dienā.
Pašvaldības līdzfinansējums transporta izdevumu kompensācijai 50% apmērā līdz tuvāk esošajai izglītības iestādei ārpus
Olaines novada; 100% apmērā līdz speciālajai izglītības iestādei; 100% apmērā trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem.
Skolēnu nogādāšanai uz skolu un atpakaļ kopumā pašvaldības budžetā paredzēti 205 150 EUR.

Dome izglītības iestādēm novirzīja

Stipendijas un pabalsti

ABC

Mācību grāmatu
un darba burtnīcu
iegādei skolās
77 118 EUR.

Ēdināšanas

1000 EUR katrai
pirmsskolas grupiņai
mācību procesam un
rotaļu materiāli
tehniskās bāzes
nodrošinājumam.

Pabalsts 75 EUR apmērā
bērna apģērba iegādei
daudzbērnu, trūcīgai vai
maznodrošinātai ģimenei,
kā arī aizbildņiem par katru
bērnu, sākot no 1. klases.**
Kopā pašvaldības budžetā
šim mērķim paredzēti
45 975 EUR.

Pašvaldība līdzfinansē
Stipendijas
sertificētas aukles
vidusskolēniem
pakalpojumu vidēji
(ja vidējais vērtējums
44 pirmsskolas
nav zemāks par
vecuma bērniem
7 ballēm - 40 EUR
(215,07 EUR/mēnesī
mēnesī, par
katram bērnam) un
vidējo vērtējumu
8,5 balles un vairāk - 113 pirmsskolas vecuma
bērniem, kuri apmeklē
60 EUR mēnesī).
privāto pirmsskolas
izglītības iestādi
(286,93 EUR/mēnesī
katram bērnam
maksa Olaines novada izglītības iestādēs
1,5–4 gadu vecumā;
207,26 EUR/mēnesī katram
bērnam 5–6 gadu vecumā).***
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldība līdzfinansē 1,80 EUR/dienā
katram bērnam no pusdienu standarta izmaksām, līdz ar to 1,5–3 g. v. bērnu vecākiem
ir jāmaksā tikai 1,40 EUR/dienā, bet 4–6 g. v. bērnu vecākiem – 1,70 EUR/dienā.
Katrai klasei
215 EUR
mācību ekskursijai
(transportam un
ieejas biļetēm;
kopā 16 185 EUR).

1.-4. klašu skolēniem ēdināšana ir bez maksas, 50% no ēdināšanas izmaksām sedz valsts un 50% - pašvaldība.
Vecāku maksa par bērnu ēdināšanas pakalpojumu no 5. līdz 12. klasei ir 0,55 EUR/dienā, jo pašvaldība sedz atlikušo summu no
pusdienu standarta izmaksām – 0,93 EUR/dienā par katru bērnu.
Ģimeņu, kurām ir 3 vai vairāk bērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem bērniem, pilngadīgiem
bāreņiem ēdināšana izglītības iestādēs ir bez maksas. Pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksas 68 225,92 EUR apmērā gadā.**

691 Olaines novadā deklarētais bērns apmeklē izglītības iestādes (skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi) ārpus Olaines novada teritorijas (piem., Ķekavā, Rīgā,
Jelgavā u. c.), līdz ar to Olaines novada pašvaldība maksā citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem aptuveni 670 358 EUR gadā.

* Saistošie noteikumi Nr. SN13/2019 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem Olaines novadā"
** Saistošie noteikumi Nr. SN13/2019 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā". Saistošie noteikumi Nr. SN2/2020 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
par sociālajiem pabalstiem Olaines novadā". Saistošie noteikumi Nr. SN14/2019 "Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā"
*** Saistošie noteikumi Nr. SN1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

