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1. VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS. 

1.1.Izglītības programmas. 
 

 
N.p.
k. 

 
Programmas nosaukums 

 
Kods 

Licences 
Nr. 

Licences 
izdošanas 
datums 

Licences 
derīguma 
termiņš 

1. Pamatizglītības programma 21011111 3423 25.06.2002. 31.07.2012. 
2. Mazākumtautību 

pamatizglītības programma 
21011121(3.
modelis) 

3783 28.08.2002 31.07.2012. 

3. Vispārējās vidējās izglītības 
humanitārā un sociālā virziena 
programma 

31012011 
cilvēkzinības 

8361 18.08.2008. 31.07.2018. 

4. Vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma 

31013011 
 

8174 01.07.2008. 31.07.2018. 

5. Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma 

31011011 8175 01.07.2008. 31.07.2018. 

6. Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
mazākumtautību programma 

31011021 7213 30.08.2007. 31.07.2017. 

7. Vispārējās vidējās izglītības 
humanitārā un sociālā virziena 
programma 

31012011 
valodas 

8176 01.07.2008. 31.07.2018. 
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1.2. Skolēnu skaits 
Skolēnu skaita izmaiņas dinamika no 1998. – 2009. 

 
Gads 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Skolēnu 
skaits 

586 570 589 614 629 637 667 682 643 584 557 518 

 
Skolēnu skaits no citām pašvaldībām no 2001.- 2009. 

 
Pašvaldības 2001./ 

2002. 
2002./ 
2003. 

2003./ 
2004 

2004./ 
2005 

2005./ 
2006. 

2006./ 
2007. 

2007./ 
2008. 

2008./ 
2009. 

2009./ 
2010 

Zir ņi 4 4 4 3 5 4 5 4 6 
Zaņa 2 3 6 3 6 3 3 1 1 
Vadakste   1 1 3 3 4 4 5 
Šķēde 6 6 6 1 3  2 2 2 
Saldus 35 39 69 57 64 41 64 62 51 
Saldus pag.      1 2  3 
Pampāļi 2 5 5 5 3 2 4 7 6 
Novadnieki 9 10 17 12 3 1 2 2 2 
Nīgrande  2 4 4 4 4 6 5 4 
Lutri ņi 6 5 7 8 13 6 9 6 1 
Jaunlutri ņi 5 7 7 2 4 3 9 12 11 
Gaiķi 5 4 3 2 2  3   
Ezere 2 2 2 3 2 1 3 5  
Augstkalne  1 3 0      
Babīte 2 1 3 0      
Vītiņi   1 0      
Renda 1 1 1 0      
Annenieki 2 2 2 2    2 1 
Jūrmala 1 1 1 0 1  1 1 1 
Liepāja 3 5 7 2 2  2 3  
Grobiņa     1     
Kuld īga     1  1 1  
Kurs īši      7 5 8 8 7 
Ķegums      1     
Otaņķi     1     
Pelči     1  1 1 1 
Rīga     1  1 1  
Ruba     6 7 3 1 1 
Valmiera     1     
Zante     3 2 3 1 1 
Biksti        1 2 
Mazsalacas 
l.t. 

        2 

Umurgas p.        2 2 
Kazdanga       1 1 1 
Lielauces p.       1 1 1 



Brocēnu vidusskolas attīstības plāns 2009.-2012.gadam 

Sagatavoja I.Brēdiķe 5 

Vārmes p.      1  1 1 
L īdumnieku 
p. 

      1   

Ogre       1 1  
Aizpute        1  
Irlava        3  
Tukums        1  

 

1.3. Skolas personāla kvantitat īvais sastāvs no 2000.-2009. 
 

Gads 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pedagogu 
skaits 

56 53 56 51 53 54 54 55 56 46 

Apkalpojošais 
personāls 

18 18 20 20 21 20 20 22 23 24 

 
 

Pedagogu izglītība 2001.-2009. 
 

Mācību gadi Augstākā 
pedagoģiskā 

Iegūst 
augstāko 
izglītību 

Maģistra 
grāds 

Studē 
maģistrantūrā 

2001./2002. 44 4 6  
2002./2003. 47 5 8 1 
2003./2004. 44 4 8 1 
2004./2005 50 2 9 1 
2005./2006. 51 2 9 1 
2006./2007. 54 2 10 1 
2007./2008. 55 1 10  
2008./2009. 53 3 10  
2009./2010. 46  10  

 

1.4. Sociālās vides raksturojums 

• 2001.gadā, apvienojoties Brocēnu pilsētai ar lauku teritoriju, Blīdenes un 
Remtes pagastiem, izveidojās Brocēnu novads. 2007.gadā novadam 
pievienojās Gaiķu pagasts. 2009.gadā Brocēnu lauku teritorija pārdēvēta 
par Cieceres pagastu. 

• Novadā darbojas 7 izglītības iestādes – 2 pirmsskolas iestādes Brocēnos un 
Blīdenē, 3 pamatskolas Remtē, Blīdenē un Gaiķos, Brocēnu vidusskola un 
Brocēnu novada sporta skola.  

• Brocēnu vidusskolā mācības notiek latviešu un krievu valodā 5 izglītības 
programmas valsts valodā un tiek realizētas 2 mazākumtautību izglītības 
programmas. 

• Brocēni atrodas pie Rīgas - Liepājas šosejas un 6 km no rajona centra, kas 
ietekmē iedzīvotāju nodarbinātību. 
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1.4.1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Brocēnu pilsētā, lauku teritorij ā (Cieceres 
pagastā), Remtes, Blīdenes un Gaiķu pagastā. 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brocēni 3424 3394 3395 3592 3512 3571 3512 3445 3360 
Lauku 
teritorija(Cieceres 
pagasts) 

1132 1100 1114 1125 1118 1092 1081 1063 1045 

Blīdenes pag. 1010 1015 1010 1002 983 972 959 946 936 
Remtes pag. 932 947 894 909 914 906 883 870 854 
Gaiķu pag.       832 814 800 
Kopā 6498 6456 6413 6628 6547 6541 7267 7138 6995 

 
 

1.4.2. Bērnu dzimstība Brocēnu pilsētā un lauku teritorij ā (Cieceres pagasts). 
Gads 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Skaits 41 48 43 41 48 55 46 56 58 55 72 

 

1.5. Skolas finansējums 
Gads Kopējais gada 

budžets (Ls) 
Pedagoģisko 
darbinieku 
algas(Ls) 

Izdevumi 
izglītības iestādes 
uzturēšanai(Ls) 

1998. 194467 107861 86606 
1999. 180860 110962 69898 
2000. 208802 121085 87717 
2001. 213056 123247 89809 
2002. 453481 165392 288089 
2003. 290429 210660 79769 
2004. 313457 218055 95402 
2005. 390952 246136 144816 
2006. 483471 230369 197785 
2007. 647494 430354 217140 
2008. 856172 514707 341465 
2009. 659564 463313 196251 
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1.6. Skolas īpašie piedāvājumi: 

• izglītību veicinoša un sakārtota skolas fiziskā un mācību vide; 
• veselību veicinoša skola ar ilgstošu pieredzi; 
• dzīves prasmju izglītība; 
• sociālo zinību atbalsta skola; 
• mazākumtautību pamatskolas un vidusskolas programmas; 
• moderno tehnoloģiju pieejamība mācību procesā; 
• labiekārtots internāts; 
• bezmaksas mācību grāmatas; 
• plašs ārpusstundu nodarbību piedāvājums skolā un Brocēnu kultūras 

centrā, Brocēnu sporta skolā; 
• franču valodas nodarbības; 
• saskarsmes psiholoģijas kurss vidusskolā; 
• retorikas kurss vidusskolā; 
• slidošanas iespējas; 
• sporta klase. 
 

1.7. Skolas vērt ības: 

• pedagogu profesionalitāte, atvērtība inovācijām un eksperimentiem; 
• skolas tradīcijas; 
• konkurētspējīgs absolvents; 
• sadarbība ar SIA „Cemex”; 
• projektu pieredze; 
• biedrības „Kamols”; „Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments”. 
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2. SKOLAS MISIJA UN VĪZIJA. 

Skolas misija 
Radošas, atbildīgas un konkurētspējīgas personības veidošana. 
 
Skolas vīzija. 
Mūsdienīga skola metodiski daudzveidīgai un sociāli aktīvai mūžizglītībai. 
 

 
3. SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS. 

 

3.1. Iepriekš izvirzīto priorit āšu īstenošana. 
 
 
 
Pamatjoma 2006./2007.m.g. 2007./2008.m.g. 2008./2009.m.g. 
Mācību saturs Dabas zinību un 

matemātikas jauno 
vidusskolas 
programmu 
aprobācija 

  

Mācīšana un 
mācīšanās 

Skolēnu mācīšanās 
procesa kvalitātes 
paaugstināšana 

Vērtēšanas 
sistēmas 
pilnveidošana 

Skolotāja un 
skolēna dialoga 
kvalitātes 
uzlabošana 

Skolēnu 
sasniegumi 

  Metodisko 
komisiju sadarbības 
pilnveide skolēnu 
sasniegumu 
paaugstināšanai 

Atbalsts 
skolēniem 

Skolēnu karjeras 
izvēles sistēmas 
pilnveide 

  

Skolas vide  Skolas fiziskās 
vides kvalitātes 
uzlabošana 

 

Resursi   Jaunāko 
informācijas 
tehnoloģiju 
efektīva 
izmantošana 
mācību procesā 

Skolas darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalit ātes 
nodrošināšana 

 Izglītības kvalitātes 
pārraudzības 
efektivitātes 
paaugstināšana 
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Izvirz ītā priorit āte Sasniegtais 
1. Dabaszinību un matemātikas jauno 
vidusskolas programmu aprobācija. 

Prioritāte sasniegta. Realizēts projekts 
„M ācību satura izstrāde un skolotāju 
tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas 
un tehnoloģiju priekšmetos”, aprobēti 
mācību programmas un materiāli 
matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā 
10.-12.klasei. Paaugstināta 6 skolotāju 
profesionālā meistarība, īstenojot jaunos 
standartus vidusskolā. 

2. Skolēnu mācīšanās procesa kvalitātes 
paaugstināšana. 

Prioritāte sasniegta. Uzlabojušies skolēnu 
ikdienas sasniegumi. Trīs reizes 
samazinājies skolēnu, kas apgūst 
nepietiekamā līmenī kādu mācību 
priekšmetu, skaits. Centralizētajos 
eksāmenos iegūto A, B, C  līmeņu skaits 
palielinājies par 20%. Censonības balvas 
ieguvēju skaits stabils.  

3. Vērtēšanas sistēmas pilnveidošana. Prioritāte sasniegta . Pilnveidota vienoto 
prasību skolēnu zināšanu vērtēšanā 
noteiktā kārtība, izveidots mācību 
sasniegumu vērtēšanas kritēriju krājums 
1.-4. un 5.-12.klasei.  

4. Metodisko komisiju sadarbības 
pilnveide skolēnu sasniegumu 
paaugstināšanai. 

 Prioritāte sasniegta daļēji. Izveidota 
skolas metodiskā padome, metodiskais 
darbs koordinēts regulāri, notikušas 
skolotāju metodiskā darba skates, 
pieredzes apmaiņa ar Talsu valsts 
ģimnāzijas un Bauskas 1.vidusskolas 
pedagogiem. Lielākā daļa skolotāju 
uzskata, ka pārrunā jaunākās mācīšanas 
metodes un sadarbojas savā starpā. 

5. Skolēnu karjeras izvēles sistēmas 
pilnveide. 

Prioritāte sasniegta.  
Karjeras izvēles darbu plāno un koordinē 
karjeras konsultants. Atbilstoša tematika 
iestrādāta vienotā klases audzinātāja 
„Tematisko stundu programmā”, kurā 
ievērots pēctecības princips. Ir regulāra 
sadarbība ar Saldus BJC „Karjeras 
izvēles centru”. Tikšanās ar augstskolu 
studentiem, projektos, sociālās prakses un 
„Dzīves prasmju” dienās skolēni iegūst 
zināšanas par tālākizglītības iespējām. 
Profesiju daudzveidības iepazīšanas 
iespēja individuālās konsultācijās un 
izmantojot skolā pieejamo INTERNET. 
Skolas bibliotēkā izveidots atsevišķs 
stends par karjeras jautājumiem.  
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6. Organizācijas kultūras pilnveide Prioritāte sasniegta. 
Izveidots un izdots skolas vadības 
informatīvais izdevums vecākiem. 
Sacerēta un apstiprināta skolas himna. 
Izveidota jauna tradīcija – katru gadu 
organizēt skolas dzimšanas dienas 
svinības. Katru gadu tiek veidota skolas 
gadagrāmata. Izveidota skolas mājas lapa 
internetā. Piestiprinātas telpu izvietojuma 
norādes. Izstrādāta skolas audzināšanas 
stundu programma. Atjaunota skolas 
radio darbība.  

7. Skolas fiziskās vides kvalitātes   
uzlabošana 

Prioritāte sasniegta. 
Nomainīts skolas vecās ēkas jumts. 
Veikta mācību kabinetu optimizācija. 
Veikts virtuves un ēdamzāles 
kapitālremonts. Veikta skolas garderobju 
rekonstrukcija. Paplašināts un pilnveidots 
skolas muzejs. Veikta strūklakas 
rekonstrukcija. Labiekārtots skolas 
iekšpagalms. 

8.Jaunāko informācijas tehnoloģiju 
efektīva izmantošana mācību procesā. 

Prioritāte sasniegta daļēji. 
Izveidots interneta tīkls visā skolā. 
Uzlabots IKT aprīkojums. 
Labiekārtota un ar IKT tehnoloģijām 
aprīkota bibliotēkas lasītava. 
Veiksmīga iesaiste projektos IKT 
kapacitātes paaugstināšanai.  

9.Izglītības kvalitātes pārraudzības 
efektivitātes paaugstināšana. 

Prioritāte sasniegta daļēji. 
Detalizēti izvērtētas jomas „ Skolēnu 
sasniegumi”. 
Uzsākta e-klases ieviešana. 
Izdots skolas vadības informatīvais 
izdevums vecākiem. 
Izdots skolotāju mācību gada darba 
plānotājs. 
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3.2. Pamatjomu izpētes rezultātu iegūšanas metodes. 
 

Dalībnieki  Metodes 
1. Skolēni Anketas, aptaujas, sarunas, pašvērtējumi, 

novērojumi, informācijas dienas 
pasākumi. 

2. Pedagogi, tehniskais personāls Anketas, aptaujas, pašvērtējumi, darba 
mapes, sarunas, novērojumi, sēdes, 
informatīvas sanāksmes. 

3. Vecāki Anketas, aptaujas, sarunas, diskusijas, 
semināri. 

4. Administrācija Dokumentu un materiālu analīze, iekšējā 
kontrole, pašvērtējumi, statistikas datu 
bāze, testi, MK materiāli, gadagrāmata, 
sarunas, diskusijas, semināri, e-klases 
statistika. 

5. Novada pašvaldība Sarunas, diskusijas, semināri. 
6. Izglītības pārvalde, Izglītības 
kvalit ātes valsts dienests, Valsts bērnu 
tiesību inspekcija 

Kontroles akti, sarunas, semināri. 

7. Valsts policija, Valsts veselības 
inspekcija, u.c. inspekcijas 

Akti, slēdzieni, sarunas, diskusijas. 

8. Sabiedrība Sarunas, diskusijas, novērojumi, masu 
mediju viedoklis. 

 

3.3. Skolas darba pašvērt ējums pamatjomās. 
 

3.3.1. Skolas darba pašvērt ējums pamatjomā „M ācību saturs”. 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
 
Licencēto programmu skaits 
nodrošina  skolēnu izaugsmi un 
karjeras izvēles iespējas.  
Detalizēti tematiskie plāni 
Metodiskās padomes un 
metodisko komisiju darbs. 
Mērķtiecīgs skolotāju metodiskais 
darbs. 

Tehnisko resursu izmantošana. 

Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka 
skolēniem mācību darbs skolā ir 
interesants,lielākā daļa skolēnu 
tam nepiekrīt. 

• Aktīvāka sadarbība ar citām skolām 
metodiskā darba jautājumos. 

 
• Mācību satura sasaiste ar reālo dzīvi. 

 
 
• Izglītības programmu pilnveide. 
 
• Jaunu izglītības programmu licencēšana 

pamatizglītības posmā. 
 



Brocēnu vidusskolas attīstības plāns 2009.-2012.gadam 

Sagatavoja I.Brēdiķe 12 

 
Iesaistīšanās mācību satura 
aprobācijas projektos. 
Lielākā daļa skolēnu un skolotāju 
uzskata, ka piedalīšanās projektā 
padarījusi interesantāku mācību 
darbu. 

 

3.3.2. Skolas darba pašvērt ējums pamatjomā „M ācīšana un mācīšanās”. 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Atbilstoši izvēlētas mācīšanas 
metodes 
Skolotāju savstarpējā sadarbība. 
Skolēnu iesaiste sava darba 
vērtēšanā. 
Skolēnu piedalīšanās olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās. 
Profesionāls un stabils pedagogu 
kolektīvs. 
 
Gandrīz visi skolēni uzskata, ka 
skolotāji saprotami izskaidro 
mācību vielu. 
Lielākā daļa vecāku uzskata, ka 
viņu bērni mācīšanas procesā gūst 
nepieciešamās prasmes mājas 
darbu izpildei un ir laicīgi 
informēti par skolēnu 
sasniegumiem. 
Iesaistīšanās dabaszinību projektā. 
 
IKT izmatošanas iespējas 

Vienota vērtēšanas sistēma. 
Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka 
ir vienota izpratne par mācīšanas 
un mācīšanās procesiem. 
Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka 
skola regulāri izvērtē katra skolēna 
izaugsmi. 
Lielākā daļa uzskata, ka skolā ir 
labvēlīgas skolotāju un skolēnu 
savstarpējās attiecības. 
Lielākā daļa vecāku  ir apmierināti 
ar skolas sniegtās  informācijas un 
pasākumu kvalitāti. 

• Mācīšanas un mācīšanās metožu 
pilnveide. 

 
• Starppriekšmetu saiknes 

nodrošināšana. 
 

 
• Efektīvāka IKT izmantošana. 
 
• Skolēnu personīgā atbildība par 

mācību rezultātiem. 
 

 
• Skolotāju vienotās izpratnes par 

mācīšanas un mācīšanās procesiem 
pilnveide. 

 
• Skolotāju sadarbība kopīgu, augstāku 

mērķu sasniegšanai. 
 

 
• Sadarbība ar vecākiem un sabiedrību. 
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3.3.3. Skolas darba pašvērt ējums pamatjomā „Skolēnu sasniegumi ”. 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Stabili un augsti rezultāti rajona un 
valsts mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos. 
Veikta regulāra skolēnu 
sasniegumu uzskaite un analīze. 
Vidusskolēnu rezultāti valsts 
pārbaudes darbos. 
Atbalsta personāla darbība. 

Skolas resursu izmatošana 
sasniegumu uzlabošanā. 

Iegūtas godalgotas vietas un 
atzinības ārpusskolas konkursos, 
skatēs, sacensībās rajonā un valstī 
Absolventu tālākizglītība un 
konkurētspēja. 
 
Lielākā daļa uzskata, ka skolā 
iegūtās zināšanas un prasmes 
nodrošina absolventu 
konkurētspēju augstākajās un 
vidējās mācību iestādēs. 

 

• Skolēnu talantu apzināšana. 
 
• Rakstu darbu kultūras uzlabošana. 

 
 
• Skolēnu motivācijas programmas 

izstrāde. 
 
• Vienoto prasību uzturēšana, 

disciplīnas uzlabošana. 
 

 
• Ikdienas sasniegumu paaugstināšana. 
 
• Sadarbības ar vecākiem pilnveide. 

 
 
• E-klases efektīva izmantošana. 

 

3.3.4. Skolas darba pašvērt ējums pamatjomā “Atbalsts skolēniem“. 
 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
 
Izveidoti skaidri saprotami un pieejami 
skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Skolēni var izmantot labiekārtotu 
internātu, pieejams INTERNETS. 
Skolas tradīcijas veicina skolēnu 
patriotisma jūtas. 

Skolēnu tiesību aizstāvis un ārpusstundu 
dzīves organizētājs demokrātisks skolēnu 
parlaments. 

• Apzināt skolēnu talantus un to 
realizēšanas iespējas. 

• Uzlabot informācijas apriti 
ārpusstundu jomā. 

• Organizēt pasākumus Brocēnu 
novada pamatskolas skolēniem 
(nakts skolā). 

• Veicināt sadarbību ar Saldus novada 
skolām. 

• Popularizēt skolas tradīcijas, meklēt 
jaunas to realizēšanas formas. 
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Tiek organizētas skolēnu teorētiskās un 
praktiskās nodarbības pirmajā palīdzībā. 
 
Adaptācijas pasākumi palīdz vieglāk 
iejusties 5. un 10.klašu skolēniem 
jaunajās sociālajās lomās. 
 
Sadarbībā ar sociālo dienestu, psihologu 
tiek sniegta palīdzība skolēniem un 
vecākiem. 

Klašu audzinātāju darbu atvieglo vienota 
„Audzinātāja tematisko stundu 
programma”. 
Skolēni saņem informāciju par stundu 
izmaiņām skolas mājas lapā. 

Pastāvīga sadarbība ar Brocēnu kultūras 
centru. 
Skolēni iesaistījušies Brocēnu KC 
pulciņos un Brocēnu sporta skolas 
nodarbībās. 

 

• Akcentēt skolēnu parlamenta lomu 
sabiedriskās domas veidošanā starp 
skolēniem un skolotājiem. 

• Veikt aptaujas skolēnu vēlmju, 
interešu ieteikumu izzināšanai. 

• Iesaistīt vecākus ārpusskolas 
pasākumos. 

• Organizēt skolas darbinieku 
izglītošanu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanā un 
ekstremālās situācijās. 

• Uzlabot sadarbību ar Brocēnu 
novada domes sociālo dienestu. 

• Izveidot sociālā pedagoga štata vietu. 
• Iesaistīt skolēnus skolas apkārtnes 

sakopšanā. 
 

3.3.5. Skolas pašvērt ējums pamatjomā „Skolas vide”. 
 
3.3.5.1.Skolas mikroklimats. 
 
 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības iespējas 
Skolā ir izstrādāti un regulāri pilnveidoti  
iekšējās kārtības noteikumi, to izstrādē 
piedalījās skolēni, skolotāji un 
administrācija.                                              
Gandrīz visi vecāki uzskata, ka skolotāju 
attieksme pret viņu bērniem ir taisnīga. 
Gandrīz visi skolotāji pozitīvi vērtē savu 
skolu un uzskata, ka kolēģi ir izpalīdzīgi 
un sniedz atbalstu. 
Skolas 60. gadu jubilejas svinību  
pasākumi vērtēti kā kvalitatīvi un skolas 
tēlu stiprinoši.  
Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji 
ir laipni un atsaucīgi.  
Izveidota un tiek pasniegta „Skolas 
skudriņas” balva. 
Tiek izdota skolas gadagrāmata un 
fotoalbūms. 

• Pilnveidot un regulāri uzturēt skolas 
mājas lapu. 

• Veikt darbu skolēnu disciplīnas 
uzlabošanā. 

• Izveidot skolas talismanu. 
• Atjaunot skolotāju – vecāku, 
• skolotāju, skolēnu un kopējus 

pasākumus.  
• Organizēt  skolā pasākumus novada 

pamatskolu skolēniem. 
• Organizēt skolēnu ekskursijas uz 
ārzemēm.  

• Veikt ziedojumu akcijas Brocēnu 
iedzīvotājiem. 

• Likvidēt smēķētavu. 
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Atjaunota skolas radio darbība.  
 
Pilnveidota skolas simbolika un 
atribūtika, izveidots stends. 
Izveidota skolēnu parlamenta prezidentu 
portretu galerija. 
Skolai ir savs karogs, himna, logo. 
Tiek izdota skolas avīze. 

 

 
3.3.5.2. Skolas fiziskā vide. 
 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības iespējas 
Gandrīz visi vecāki uzskata, ka skolas 
telpas ir tīras un sakoptas. 
Veikts ēdamzāles un virtuves 
kapitālremonts, iegādātas jaunas iekārtas 
un mēbeles.  
Veiksmīga sadarbība ar sponsoriem 
skolas fiziskās vides labiekārtošanā. 
Labiekārtots skolas iekšpagalms. 
Veikta skolas strūklakas rekonstrukcija.  
Labiekārtotas garderobes. 
Lielākā daļa uzskata, ka skolas apkārtne 
ir uzkopta un skaista. 
Veikts skolas aktu zāles remonts. 
Uzstādīts akvārijs skolas ēdamzālē. 
Uzstādīts karsto dzērienu automāts. 
Izveidota skolas parlamenta telpa. 
Veikta vecās ēkas jumta nomaiņa. 

• Veikt skolas fasādes remontu.                                          
• Veikt centrālās ieejas remontu. 
• Iesaistīties projektos skolas fiziskās 

vides labiekārtošanai. 
• Veikt sporta zāles ģērbtuvju 

remontu. 
• Norobežot skolas teritoriju. 
• Paaugstināt skolēnu drošību skolas 
• teritorijā. 
• Veikt skolotāju istabas remontu. 
• Izveidot autostāvvietu. 
• Ierīkot signalizāciju skolas telpās. 
• Labiekārtot  mūzikas kabinetu. 

 

3.3.6.Skolas darba pašvērt ējums pamatjomā „Resursi” 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības iespējas 
Lielākā daļa skolotāju mācību procesā 
izmanto IKT. 
Veiksmīga sadarbība ar novada domi. 
Veikta mācību kabinetu modernizācija un 
pilnveide. 
Sadarbība ar CEMEX. 
Uzlabots un modernizēts IKT 
aprīkojums. 
Paplašināts un pilnveidots skolas muzejs. 
Izvietots informatīvais TV skolas 
vestibilā. 
Pilnveidota un modernizēta bibliotēkas  
lasītavas telpa.  
Kvalitatīvs skolas psihologa, logopēda  
un medmāsas darbs. 
Izveidots civilās aizsardzības plāns. 

• Izveidot sociālā pedagoga štata 
vietu. 

• Izveidot skolā Brocēnu novada 
skolu metodisko centru. 

• Papildināt un modernizēt IKT 
aprīkojumu. 

• Izveidot bezvadu internetu. 
• Iesaistīties projektos skolas resursu 

kapacitātes paaugstināšanai. 
• Izveidot portatīvo datorklasi. 
• Turpināt kabinetu pilnveidošanu. 
• Izmantot skolas muzeju mācīšanās 

un audzināšanas procesā. 
• Veikt sporta zāles remontu. 
• Iekārtot trenažieru telpu. 
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Skolēni apgādāti ar mācību grāmatām. 
 

3.3.7. Skolas darba pašvērt ējums pamatjomā “ Skolas darba organizācija, 
vadība un kvalitātes nodrošināšana.” 
 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības iespējas 
Skolas darba izvērtēšanā iesaistīti 
skolēni, pedagogi, vecāki, sabiedrība, 
pašvaldība. 
Attīstības plāns izvērtēts ekspertu 
seminārā un konferencē. 
 
Skolas vadībai ir pozitīva sadarbība ar 
pašvaldību un sponsoriem. 
Kvalitatīva skolas darba pašvērtēšana un 
skolas attīstības plānošana. 
Skolas vadības pārstāvis ir novada domes 
deputāts un aizstāv skolas intereses domē. 
 
Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka 
nepieciešamības gadījumā saņem atbalstu 
no skolas vadības. 
Tiek izdots skolas vadības informatīvais 
izdevums vecākiem.  
Izstrādāti jauni skolas normatīvie akti      
„BV pedagogu ētikas kodekss”, 
„Higi ēnas noteikumi BV”, „BV projektu 
nedēļas organizēšanas kārtība”, 
„Dokumentu aprites kārtība BV”. 
Skolas vadības darbs skolas prestiža 
uzturēšanā. 
Vadības atbalsta struktūru izveide un 
darbība – MP, atbalsta grupa, disciplinārā 
komisija, u.c. 

• Uzlabot skolas mājas lapas 
uzturēšanas kvalitāti, precizēt 
pienākumus veidotājiem. 

• Efektīvāk veikt izglītības 
pārraudzības plāna izpildi.  

• Aktivizēt sadarbību ar novada 
izglītības iestādēm.  

• Ieviest e-klasi visās klasēs. 
• Izveidot skolas datu bāzes sistēmu. 
• Detalizēti izvērtēt jomas „Atbalsts 

skolēniem”, Resursi”, Skolas vide”. 
• Veikt skolotāju mikroklimata izpēti. 
• Veikt sadarbību ar novada izglītības 

iestādēm. 
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4. SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2009. – 2012.GADAM . 
 
 

Pamatjoma 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 
Mācību saturs Skolas piedāvāto 

izglītības 
programmu 
efektivitātes 
izvērtēšana un 
pilnveide . 

  

Mācīšana un 
mācīšanās 

Mācīšanas un 
mācīšanās metožu 
pielietošana 
atbilstoši skolēnu 
spējām un 
vajadzībām. 

Mūsdienīgam 
mācību procesam 
nepieciešamo jauno 
prasmju pilnveide 
un sadarbības 
veicināšana 

Starppriekšmetu 
saiknes 
nodrošināšana 
mācību satura 
īstenošanā, 
akcentējot jauno 
standartu ieviešanu. 

Skolēnu 
sasniegumi 

 Skolēnu 
sasniegumu 
dinamikas 
uzskaites un 
analīzes 
pilnveidošana 

 

Atbalsts 
skolēniem 

 Skolēnu drošība un 
sociālās palīdzības 
attīstīšana. 

 

Skolas vide   Skolas apkārtnes 
labiekārtošana. 

Resursi IKT aprīkojuma 
pilnveide un 
modernizācija 

  

Skolas darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalit ātes 
nodrošināšana 

  Vadības darbs 
skolas kolektīva 
saliedētībai kopīgo 
mērķu sasniegšanā. 
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5. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
 
Pamatjoma Mācību saturs 
Prioritāte Skolas piedāvāto izglītības programmu efektivitātes izvērtēšana un 

pilnveide. 
Mērķis 1. Mācību satura kvalitātes pilnveide. 

2. Projekta „Matemātika un dabaszinības” prasību īstenošana. 
Novērtēšanas kritēriji 1. Paaugstinājušies skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos. 
2. Īstenots projekts „Matemātika un dabaszinības”. 

 
Uzdevumi Atbild īgais Laiks Kontrole un 

uzraudzība 
1.Noteikt nākamā mācību gada 
metodiskā darba tēmu. 

Metodiskā 
padome 

05.2009. – 
2012. 

D.v. izglītības jomā 

2.Licencēt jaunas izglītības 
programmas pamatskolā un vidusskolā. 

D.v. izglītības 
jomā 

08.2009.- 
03.2011. 

Direktors 

3. Veicināt skolotāju piedalīšanos 
projektos mācību satura pilnveidošanā 
un analizē. 

D.v. izglītības 
jomā 

06.2009.-
05.2012. 

Direktors 

4. Veikt tematisko plānu korekcijas 
atbilstoši izglītības programmu 
mērķiem un uzdevumiem.  

MK vadītāji 09.2009. 
09.2010. 

D.v. izglītības jomā 

5.Nodrošināt IKT izmantošanu visos 
mācību priekšmetos jaunā standarta 
apguvē. 

D.v. 
informācijas 
jomā 

09.2009.-
08.2012. 

D.v. izglītības jomā 

6. Akcentēt mācību satura sasaisti ar 
reālo dzīvi. 

Metodiskā 
padome 

09.2009. – 
05.2010. 

D.v. izglītības jomā 

7.Analizēt projekta „Matemātika un 
dabaszinības” gaitu un rezultātus. 

Projekta 
skolotāji 

04.2010.-
08.2012. 

Projekta koordinators 

8.Analizēt izglītības programmu 
apguves rezultātus. 

MK vadītāji 06.-
09.2012. 

D.v. izglītības jomā 

 
 
Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte 1. Mācīšanas un mācīšanās metožu pielietošana atbilstoši 

skolēnu spējām un vajadzībām. 
2. Mūsdienīgam mācību procesam nepieciešamo jauno prasmju 

pilnveide un sadarbības veicināšana. 
3. Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana mācību satura 
īstenošanā, akcentējot jauno standartu ieviešanu. 

Mērķis 1. Mācību procesa efektivitāte. 
2. Radošas domāšanas attīstīšana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Dažādotas mācīšanas un mācīšanās metodes. 
2. Skolēnu radošo darbu un skolotāju darba mapes saturs. 
3. Izveidots jauns tematiskā plāna modelis. 
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Uzdevumi Atbild īgais Laiks Kontrole un 

uzraudzība 
1. Sniegt sākumskolas bērnu 
vecākiem metodisku palīdzību 
bērnu mācīšanās procesa 
uzlabošanai. 

Sākumskolas 
MK vadītājs 

01.,02.,10.,11. 
2009.-2012. 

D.v. izglītības jomā 

2. Izveidot skolotāju darba mapes 
obligāto saturu. 

MP vadītājs 11.2009. D.v. izglītības jomā 

3. Pastiprināt skolas vadības 
pārraudzību pār skolēnu zināšanu 
vērtēšanas vienoto prasību 
ievērošanu. 

D.v. izglītības 
jomā 

2009.- 2010. Direktors 

4. Pilnveidot darbu ar mācībās 
talantīgajiem skolēniem. 

MK vadītāji 2009.- 2010. D.v. izglītības jomā 

5. Veikt efektīvāku mācību procesa 
realizāciju, izmantojot IKT iespējas. 

Priekšmetu 
skolotāji 

2009. -2012. MK vadītāji 

6. Izdot skolas vadības informatīvo 
izdevumu vecākiem (septembris, 
novembris, februāris, aprīlis) 

D.v.audzināšanas 
jomā 

2009.- 2012. 
 

Direktors 

7. Organizēt skolēnu vecāku un 
sabiedrības dienas. 

D.v.audzināšanas 
jomā 

2009. – 2012. Direktors 

8. Veikt skolotāju metodiskā darba 
pieredzes apmaiņu ar citām skolām. 

D.v. izglītības 
jomā 

2009.-2012. Direktors  

9.Veikt skolotāju papildapmācību 
IKT izmantošanā. 

D.v. 
informātikas 
jomā 

02. 2010.-
04.2010. 

D.v. izglītības jomā 

10. Veikt skolotāju darba mapes 
izvērtējumu. 

MK vadītāji 03.2010., 
03.2011., 
03.2012. 

D.v. izglītības jomā 

11. Veicināt skolēnu parlamenta 
mācību komisijas un skolas vadības 
sadarbību mācīšanas un mācīšanās 
mērķu sasniegšanai. 

D.v. izglītības 
jomā, 
d.v.audzināšanas 
jomā 

2010.- 2011. Direktors 

12. Aktivizēt maģistru pieredzi 
starppriekšmetu saiknes 
nodrošināšanai. 

D.v. izglītības 
jomā 

2010. – 2012. Direktors 

  
 
 
Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 
Prioritāte 1. Skolēnu sasniegumu dinamikas uzskaites un analīzes 

pilnveidošana. 
Mērķis 1. Skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos 

paaugstināšana. 
2. Skolēnu individuālās izaugsmes veicināšana. 
 

Novērtēšanas kritēriji 1. Paaugstinājušies skolēnu ikdienas sasniegumi un valsts 
pārbaudes darbu rezultāti. 

2. Uzlabojusies skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbība. 
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Uzdevumi Atbild īgais Laiks Kontrole un 

uzraudzība 
1. Noteikt skolēnu mācīšanās stilus. Klašu 

audzinātāji un 
psihologs 

11.,12.2009. D.v. izglītības jomā 

2. Pilnveidot iekšējo normatīvo aktu 
„Brocēnu vidusskolas skolēnu 
mācīšanās problēmu risināšanas 
kārtība” 

Direktors 11.2009. 
02.2010. 

Skolas padome 

3. Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu 
„Pedagoģiskā procesa atbalsta 
grupas darba organizēšanas 
kārtība”. 

PPAG vadītājs 11.,12.2009. Direktors 

4. Veicināt katra skolēna spēju 
izmantošanu mācīšanās prasmju 
apguvē.  

MK vadītāji 2009.- 2010. D.v. izglītības jomā 

5. Palielināt skolēnu personīgo 
ieguldījumu sevis pilnveidošanā un 
vērtēšanā. 

Klašu 
audzinātāji 

2009. –2010. D.v. audzināšanas jomā 

6. Nodrošināt skolēnu piedalīšanos 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
zinātniskajos lasījumos, konkursos, 
sacensībās, projektos. 

MK vadītāji 2009.- 2012. D.v. izglītības jomā 

7. Uzlabot skolēnu sasniegumus 
matemātikas un biznesa 
ekonomisko pamatu olimpiādēs. 

MK vadītāji 2009.- 2012. D.v. izglītības jomā 

8. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem 
skolēnu sasniegumu uzlabošanai. 

Klašu 
audzinātāji 

2009.- 2012. D.v. izglītības jomā 

 
 

Pamatjoma  Atbalsts skolēniem 
Prioritāte Skolēnu drošība un sociālās palīdzības attīstīšana. 
Mērķis  Skolēnu personības attīstību atbalstošas un drošas vides pilnveidošana. 
Novērtēšanas 
kritēriji 

1. Veikta skolas evakuācijas simulācija. 
2. Izvietotas atbilstošas satiksmes kustību regulējošas ceļa zīmes pie 

skolas. 
3. Organizētas drošības dienas skolēniem. 
4. Veikta skolotāju apmācība darbībai ekstremālās situācijās. 
5. Organizēti kopīgi pasākumi Brocēnu un Saldus novada jauniešiem. 
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Uzdevumi Atbild īgais Laiks Kontrole un 
pārraudz ība 

1. Izveidot kontaktinformācijas 
krājumu saziņai ar skolēnu 
vecākiem. 

D.v. audzināšanas 
jomā 

10.2009. Direktors 

2. Veikt skolas evakuācijas 
simulāciju. 

VVS koordinators 2009.-2010. D.v. audzināšanas jomā 

3. Izveidot vienotu skolēnu izpētes 
sistēmu. 

D.v. audzināšanas 
jomā 

2009.-2010. Direktors 

4. Atjaunot 5.-9.klašu kori. D.v.audzināšanas 
jomā 

2009.-2010. Direktors 

5. Veicināt sadarbību ar CEMEX 
stipendiju izveidē. 

Direktors 2009.-2010. Skolas padome 

6. Organizēt kopīgus pasākumus 
Brocēnu un Saldus novadu 
jauniešiem.  

D.v. audzināšanas 
jomā 

2009.- 2012. Direktors 

7. Sadarboties ar absolventiem 
sociālo prasmju apguvē. 

D.v. audzināšanas 
jomā 

2009.-2012. Direktors 

8. Iesaistīt skolas padomi skolas 
dzīves aktivizēšanā. 

Skolas padomes 
priekšēdētājs 

2009.-2012. Direktors 

9. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem 
skolas dzīves aktivizēšanai. 

D.v. audzināšanas 
jomā 

2009.-2012. Direktors 

10. Apzināt skolēnu talantus un to 
izpausmes iespējas. 

D.v. audzināšanas 
jomā 

2010.-2011. Direktors 

11. Veicināt satiksmes drošību pie 
skolas. 

Direktors 2010.-2011. Skolas padome 

12. Veikt skolēnu un skolas 
darbinieku praktisko apmācību 
darbībai ekstremālās situācijās un 
evakuācijas gadījumā. 

Saimniecības 
pārzinis, 
medmāsa, d.v. 
audzināšanas 
jomā 

04.2010. 
04.2011. 
04.2012. 

Direktors 

 
 
Pamatjoma                        Skolas vide 
Prioritāte 1. Skolas apkārtnes labiekārtošana. 
Mērķis  1. Skolas apkārtējās vides estētiska pilnveide. 

2. Skolēnu atbildības paaugstināšana sakoptas vides uzturēšanā. 
3. Vietējās sabiedrības iesaistīšana skolas apkārtnes labiekārtošanā. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Veikta skolas apkārtnes labiekārtošana. 
2. Skolēni iesaistīti skolas apkārtnes sakopšanā.  
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      Uzdevumi       Atbildīgais    Laiks Kontrole un 

pārraudz ība 
1. Ierīkot signalizāciju skolas 
telpās. 

Direktors 09.2009. Skolas padome 

2. Atjaunot skolas radio darbību. Skolēnu parlamenta 
radio un TV 
komisijas vadītājs 

10.2009. Direktors 

3.Iekārtot sākumskolas 
dabaszinību kabinetu. 

Sākumskolas MK 
vadītāja 

2009. Direktors 

4. Iesaistīties projektos skolas 
fiziskās vides uzlabošanai. 

Projektu koordinators 2009.-2012. Direktors 

5. Veikt darbu skolēnu disciplīnas 
uzlabošanā. 

Disciplinārās 
komisijas vadītāja 

2009.-2012. Direktors 

6. Organizēt skolas apkārtnes 
uzkopšanas talkas. 

D.v. audzināšanas 
jomā 

2009.-2012. Direktors 

7. Veikt skolas teritorijas 
stādījumu pārraudzību. 

Vides koordinators 2009.-2012. Direktors 

8. Veikt ziedojumu akcijas 
Brocēnu iedzīvotājiem. 

VVS koordinators 2009.-2012. Direktors 

9. Izveidot skolas talismanu. Skolēnu parlaments 01.-02. 2010. Sabiedrisko 
attiecību 
koordinators 

10. Iekārtot trenažieru telpu. Saimniecības pārzinis 2010. Direktors 
11.Veikt sporta zāles ģērbtuvju 
remontu. 

Saimniecības pārzinis 2011. Direktors 

12. Norobežot skolas teritoriju. Saimniecības pārzinis 2012. Direktors 
13. Aktualizēt autostāvvietas pie 
skolas nepieciešamību. 

Direktors 2012. Skolas padome 

14. Veikt skolas fasādes un 
centrālās ieejas remontu. 

Saimniecības pārzinis 2012. Direktors 

 
 
 
      Pamatjoma                                 Resursi 
Prioritāte IKT aprīkojuma pilnveide un modernizācija 
Mērķis  1. Kvalitatīvāku apstākļu radīšana mācību procesa realizācijai. 

2. Efektīvas e-klases sistēmas izmantošanas nodrošinājums. 
Novērtēšanas kritēriji 1. Izveidots bezvadu datortīkls. 

2. Modernizēts IKT aprīkojums. 
3. Izveidota portatīvā datorklase. 
4. Izveidots Brocēnu novada skolu metodiskais centrs. 
5. Pieaugusi skolas resursu kapacitāte. 
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                Uzdevumi     Atbild īgais     Laiks Kontrole un pārraudz ība 
1. Izveidot Brocēnu novada 
skolu metodisko centru. 

MP vadītāja 11.2009.-
01.2011. 

Direktors 

2.Izmantot skolas muzeju 
mācīšanās un audzināšanas 
procesā. 

Muzeja vadītājs 2009.-2012. Direktors 

3.Izveidot vides iekšējās 
uzraudzības plānu, darba 
aizsardzības plānu. 

Saimniecības 
pārzinis 

2009. Direktors 

4. Realizēt projektus IKT 
aprīkojuma iegādei. 

D.v. informācijas 
jomā, projektu 
koordinators 

2009.-2012. Direktors 

5. Izveidot sociālā pedagoga 
štata vietu. 

Direktors 2009.-2012. Skolas padome 

6. Papildināt un modernizēt IKT 
aprīkojumu. 

D.v. informācijas 
jomā 

2009.-2012. Direktors 

7. Izveidot bezvadu datortīklu. D.v. informācijas 
jomā 

02.-05.2010. Direktors 

8. Izveidot portatīvo datorklasi. D.v. informācijas 
jomā 

2011.-2012. Direktors 

9.Veikt sporta zāles remontu Saimniecības 
pārzinis 

2012. Direktors 
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       Pamatjoma            Skolas darba organizācija, vadība un 

                      kvalitātes nodrošināšana                      
Prioritāte Vadības darbs skolas kolektīva saliedētībai kopīgo mērķu sasniegšanā. 
Mērķis  1. Skolas kolektīva saliedētības veicināšana. 

2. Skolas darba organizācijas pilnveide. 
Novērtēšanas kritēriji 1. Izveidota skolas darba datu bāzes sistēma. 

2. Palielinājusies e-klases apmeklējuma statistika. 
3. Notikuši kopīgi pasākumi. 
4. Veikta mikroklimata izpēte. 
5. Veikta pārraudzības plāna izpildes analīze. 

 
              Uzdevumi              Atbild īgais    Laiks Kontrole un pārraudz ība 
1. Izmantot e-klases iespējas darba 
efektivitātes paaugstināšanai.  

D.v. izglītības 
jomā 

09.2009. – 
06.2010. 

Direktors 

2. Uzlabot skolas mājas lapas 
uzturēšanas kvalitāti, precizēt 
veidotāju pienākumus. 

D. v. informātikas 
jomā 

11.2009.- 
05.2010. 

Direktors 

3. Paaugstināt skolas vadības un 
skolas struktūrvienību vadītāju 
sadarbības kvalitāti.  

Direktors 2009.-
2010.  

Skolas padome 

4. Atjaunot skolotāju, vecāku un 
skolēnu kopīgus pasākumus. 

Sporta darba 
organizators, d. v. 
audzināšanas 
jomā 

2009.-
2012. 

Direktors 

5. Veikt sadarbību ar novada 
izglītības iestādēm. 

MP vadītājs 2009.-
2012. 

Direktors 

6. Sadarboties ar pašvaldības 
institūcijām skolas darba 
kvalitātes uzlabošanā. 

Direktors, 
d.v.izglītības 
jomā. 

2009.-
2012. 

Skolas padome 

7. Efektīvāk veikt izglītības 
pārraudzības plāna izpildi. 

Direktora 
vietnieki 

2009.-
2012. 

Direktors 

8. Veikt skolotāju mikroklimata 
izpēti. 

Psihologs 01.2010. Direktors 

9. Izveidot skolas darba datu 
bāzes sistēmu. 

D. v. informātikas 
jomā  

01.-05. 
2010. 

Direktors 

10. Detalizēti izvērtēt jomu 
“Resursi”. 

Direktors 08.-
09.2010. 

Skolas padome 

11. Detalizēti izvērtēt jomu 
„Atbalsts skolēniem” 

D. v. audzināšanas 
jomā 

08.-
09.2011. 

Direktors 

12. Detalizēti izvērtēt jomu 
„Skolas vide”. 

Direktors 08.-
09.2012. 

Skolas padome 

 


