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Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir
iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” .7 un 8.
punktu.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība mācību kabinetos
un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt drošību un veselību.
1.2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina ne retāk kā divas reizes gadā (I un II
semestra pirmās mācību stundas laikā), atbilstoši mācību programmai, un katru reizi
pirms tādu jaunu darbu uzsākšanas, kuri var apdraudēt izglītojamo drošību un
veselību.
1.3. Par izglītojamo iepazīšanās ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic
ierakstu klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru.
1.4. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu
„iepazinos”, norādot datumu, un parakstu.
2. Prasības uzvedībai un kārtībai mācību kabinetos
2.1. Ieiet kabinetā tikai ar pedagoga atļauju.
2.2. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus mācību kabinetos.
2.3. Somas novietot pedagoga norādītajā vietā.

2.4. Instrumentus uz darba galda sakārtot un izvietot norādītajā kārtībā, lai tie netraucētu
darbam un citiem izglītojamajiem.
2.5. Instrumentus izmantot atbilstoši uzdotajam uzdevumam un paredzētajiem mērķiem.
Nelietot bojātus instrumentus, ierīces.
2.6. Mājturības kabinetā (izņemot mācību virtuvi) neienest un nelietot pārtikas produktus.
2.7. Informātikas kabinetā aizliegts ienest šķidrumus.
2.8. Darbā ar iekārtām un instrumentiem izpildīt tikai pedagoga atļautās darbības.
2.9. Veicot darbu ar instrumentiem un iekārtām ievērot pedagoga norādījumus, kā arī
drošus darba paņēmienus.
2.10.
Ievērot tīrību un kārtību telpā un darba vietā, kā arī personīgās higiēnas
prasības.
2.11.
Ievērot darba vietā un telpā izvietotās drošības zīmes, brīdinošus uzrakstus un
apzīmējumus.
2.12.
Neaizsegt ierīču ventilācijas atveres un neievietot tajās kādus priekšmetus.
2.13.
Bez pedagoga atļaujas nedemontēt, nepārvietot un citādi nebojāt klases
aprīkojumu.
2.14.
Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, nepieļaut rīcību, kas var
izraisīt ugunsgrēku.
3. Prasības veicot praktiskos un laboratorijas darbus
3.1. Strādāt ar sasaitētiem apaviem, sakārtot apģērbu, lai netraucētu strādāt un
neapdraudētu drošību strādājot pie darbagaldiem, ar iekārtām un instrumentiem.
3.2. Gatavojoties darbam, jāieņem sava darba vieta, jāpārbauda darba vietas kārtība un
darba rīku esamība un stāvoklis.
3.3. Pedagoga paskaidrojuma laikā visiem instrumentiem, darba rīkiem un materiāliem
jāatrodas norādītajās vietās.
3.4. Darba laikā bez atļaujas aizliegts staigāt pa kabinetu, mainīties darba vietām vai
aiziet no darba vietas bez pedagoga atļaujas.
3.5. Strādājot saudzīgi apieties ar kabineta inventāru, darba rīkiem. Par katru darba rīka
bojājumu ziņot pedagogam.
3.6. Uzturēt darba vietu kārtīgu un tīru.
3.7. Kopīgai lietošanai paredzētos darba rīkus lieto tikai ar pedagoga atļauju.
3.8. Darbam paredzētos materiālus izmantot ekonomiski un taupīgi.
3.9. Uzmanīgi rīkoties ar asiem priekšmetiem (šķērēm, nazi, skalpeli, pinceti u.c.),
nepavērst asos piederumus pret saviem klases biedriem un sevi.
3.10.
Nekad neostīt, netaustīt vielas un materiālus, pirms pedagogs nav to atļāvis.
3.11.
Lai noteiktu vielas smaržu, trauku nedrīkst tuvināt sejai. Vielas smaržu
noteikt, ar plaukstu izdarot kustību virs trauka atveres pret sevi.
3.12.
Nepārbaudīt vielas garšu.
3.13.
Vērojumus izdarīt uzmanīgi, saudzējot acis.
4. Prasības darbu beidzot
4.1. Notīrīt darba rīkus un sakārto darba vietu.
4.2. Ievērot personīgās higiēnas prasības, nomazgāt rokas, notīrīt, sakārtot apģērbu.
4.3. Atstāt skolas telpas pirms nodarbību beigām bez pedagoga atļaujas aizliegts.
4.4. Beidzoties nodarbībām, atstāt telpas drīkst ar pedagoga atļauju.
5. Drošība mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos
5.1. Pa skolu pārvietoties mierīgi, neskrienot.
5.2. Stundas laikā izglītojamam atrasties savā vietā, bez pedagoga uzaicinājuma savu
vietu neatstāt.
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5.3. Aizliegts šūpoties krēslā, bakstīt apkārt sēdošos ar pildspalvu, zīmuli, šķērēm vai ar
citiem asiem priekšmetiem, mētāt pa klasi dažādus priekšmetus, atbīdīt krēslu
izglītojamam, ja viņš ir piecēlies.
5.4. Nodarbību starplaikos aizliegts skriet pa klasi, grūstīties, aizskart citus izglītojamos:
fiziski, verbāli vai kā savādāk, veikt darbības, kas apdraud citu izglītojamo vai
pedagogu drošību un veselību.
5.5. Klases vēdināšanai logus atvērt vēdināšanas režīmā.
5.6. Aizliegts pie atvērta loga pārsvērties pāri palodzēm.
5.7. Ievērot tīrību, nepiegružot telpas.
5.8. Mācību starplaikos skolas pagalmā doties tikai kopā ar pedagogu, kuram būs nākošā
stunda, vai klases audzinātāju. Rotaļājoties un skraidot neapdraudēt savu un pārējo
izglītojamo drošību.
5.9. Ievērot pedagoga norādījumus, mācību laikā neatstāt skolas teritoriju bez pedagoga
atļaujas.
6. Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās
6.1. Pārtraukt darbu un izslēgt elektrificētos tehniskos līdzekļus pēkšņas
elektroenerģijas padeves vai apgaismojuma pārtraukuma gadījumos.
6.2. Pie elektrificēto tehnisko līdzekļu normālas darbības traucējumiem (troksnis,
dzirksteļošana, dūmi vai deguma smaka), pārtraukt to darbību un ziņot pedagogam.
6.3. Darba rīku, inventāra, ietaišu bojājumu vai lūzumu gadījumos pārtraukt darbu ar
tiem, līdz attiecīgā darba rīka vai ietaises bojājuma novēršanai.
6.4. Ja izcēlies ugunsgrēks - rīkoties atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem par
izglītojamo rīcība ugunsgrēka gadījumā.
6.5. Traumu vai saindēšanās gadījumos: mehānisko traumu gadījumos (sasitumi,
iegriezumi u.c.), termisko, ķīmisko, elektrisko apdegumu gadījumos pārtraukt
darbu par notikušo ziņot pedagogam un griezties pēc palīdzības pie skolas
medmāsas.
6.6. Vardarbības situācijās censties pievērst sev apkārtējo uzmanību, ja iespējams ziņot
pedagogam vai citam pieaugušajam. Arī tad, ja redzat, ka vardarbība vērsta pret citu
cilvēku, ziņot par to pedagogam vai citam pieaugušajam.
7. Darba vides risku bīstamie un kaitīgie faktori
7.1. Darbs ar durošiem un griezošiem instrumentiem.
7.2. Darbs ar viegli plīstošiem laboratorijas piederumiem.
7.3. Darbs ar sildierīcēm, uzliesmojošām vielām, ķīmiskām vielām.
7.4. Darbs ar elektroierīcēm.
7.5. Rokas instrumentu bojājumi.
7.6. Rokas instrumentu, palīgierīču nepiemērota pielietošana, to nokrišana.
7.7. Nepareizs darba zonas apgaismojums.
Pielikumā:
1. Par drošību mājturības kabinetā meitenēm uz 1 lpp.
2. Strādājot mācību virtuvē uz 1 lpp.
3. Par drošību mājturības kabinetā zēniem uz 1 lpp.
4. Par drošību skolas dabaszinību kabinetā (laboratorijā) uz 1 lpp.
5. Par drošību mājturības un tehnoloģiju stundās 1.-4.klasei uz 2 lpp.
6. Par drošību vizuālās mākslas stundās uz 1 lpp.
7. Iekšējās kārtības noteikumi informātikas kabinetā uz 1 lpp.
8. Noteikumi darbā ar mikroskopu uz 1lp.
Skatīts: Pedagoģiskās padomes sēdē 2020. gada 28. augustā
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1.pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.
PAR DROŠĪBU MĀJTURĪBAS KABINETĀ MEITENĒM
I STRĀDĀJOT AR GLUDEKLI

1. Pirms ieslēdz gludekli, pārbaudi, vai nav bojāta elektrības vada aizsargvirsma.
2. Atceries, ka izņemot kontaktdakšu no kontaktligzdas, nedrīkst raut aiz vada. Ar vienu
roku jāpietur kontaktligzda, bet ar otru roku jāizvelk kontaktdakša.
3. Lai taupītu elektroenerģiju un izvairītos no traumām, ieslēgtu gludekli nedrīkst atstāt
bez uzraudzības.
4. Ja stāvi uz klona grīdas, tad zem tavām kājām jābūt gumijas paklājam.
5. Gludekli darba laikā novieto uz speciāla paliktņa.
6. Gludināšanas laikā uzmanies, lai gludekļa gludvirsma neskartu elektrības vadu.
7. Sprakšķi elektrības vadā norāda uz nolietojumu kontaktā vai savienojumā.
8. Darbu beidzot gludeklis jāatvieno no elektrotīkla.
II STRĀDĀJOT AR ŠUJMAŠĪNU

1. Gaismai uz darba virsmu jākrīt no kreisās puses.
2. Nedrīkst strādāt ar gariem vaļējiem matiem un neaizpogātu apģērbu.
3. Uz krēsla jāsēž taisni un tam jābūt iepretim adatai. Abas kāju pēdas jātur uz grīdas vai
paminas.
4. Šuvējai jāatrodas 10 – 15 cm attālumā no šujmašīnas korpusa.
5. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem. Tikai roku delnas atrodas uz galda
virsmas.
6. Roku pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai.
7. Pirms šūšanas jāpārbauda vai audumā nav palikušas kniepadatas.
8. Uz šujmašīnas darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti (adatas, krīts, diegi
,u.c.)
9. Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kājas uz paminām.
10. Pirms sāk šūt ar elektrisko šujmašīnu, pārbauda elektriskās auklas un kontaktdakšas
tehnisko stāvokli.
11. Labojot vai tīrot elektrisko šujmašīnu, tā jāatvieno no elektrotīkla.
12. Aizliegts strauji nospiest reostata pedāli.
13. Pārtraucot vai beidzot darbu, elektriskās šujmašīnas kontaktdakša jāizņem no sienas
kontaktligzdas un jānokopj darba vieta.
III STRĀDĀJOT ROKDARBUS.

1. Uzmanīgi jārīkojas ar tamboradatu, adāmadatu, šujamadatu u.c. asiem rokdarbu darba
rīkiem.
2. Nedrīkst ar rokdarbu darba rīkiem dauzīties, kauties vai cīnīties.
3. Visiem rokdarbu darba rīkiem jābūt ievietotiem speciālās, tam paredzētās kārbiņās
vai maisiņos.
4. Strādājot rokdarbus, uz darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti.
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2.pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.
STRĀDĀJOT MĀCĪBU VIRTUVĒ
Sākot darbu virtuvē, jāapsien tīrs priekšauts.
Gari mati jāsasien. Ap galvu jāapsien lakatiņš vai jāuzliek cepure.
Rotas lietas jānoņem.
Pirms darba jānomazgā rokas ar ziepēm un jānoslauka tīrā dvielī, kas nav paredzēts
citām vajadzībām.
5. Uzmanīgi jārīkojas ar dakšiņām, nažiem un citiem asiem priekšmetiem.
6. Ja saplīst trauks nekavējoties lauskas ir jāsaslauka.
7. Lai neapdedzinātu pirkstus, vāku no karsta katla vai pannas jāņem ar speciālu
lupatiņu vai cimdu.
8. Ja esi ieguvis traumu, ziņo par to skolotājai.
9. Ja uz grīdas kaut kas izlijis, tas tūlīt jāsaslauka.
10. Ar elektriskajām virtuves ierīcēm jādarbojas uzmanīgi. Kategoriski aizliegts lietot
bojātas elektroierīces.
11. Ieslēdzot elektriskās virtuves ierīces, kontaktdakša stabili jāiebīda kontaktligzdā līdz
galam. Tikai pēc tam drīkst to ieslēgt.
12. Vispirms jāizslēdz elektriskās virtuves ierīces un tikai tad, kontaktligzdu pieturot ar
roku, ņem ārā kontaktdakšu. To nedrīkst raut aiz vada.
13. Ūdeni elektriskajā tējkannā var liet tikai tad, kad tā ir atslēgta no elektriskā tīkla.
14. Ar slapjām vai mitrām rokām nedrīkst aizskart elektriskos vadus.
15. Elektrisko plīti drīkst tīrīt tikai atdzisušu un strāvai jābūt atslēgtai.
16. Par bojātām elektroierīcēm ziņo skolotājai.
17. Gatavojot ēdienu, nedrīkst izmantot bojātus produktus, jo var saindēties.
18. Izmantojot svaigus produktus, tie rūpīgi jānomazgā un jānotīra.
19. Beidzot darbu virtuve ir jāuzkopj, trauki, jānomazgā, jānoslauka, jānoliek vietā.
1.
2.
3.
4.
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3.pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.
PAR DROŠĪBU MĀJTURĪBAS KABINETĀ ZĒNIEM
I APSTRĀDĀJOT KOKSNI AR ROKAS DARBARĪKIEM

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.

4.
5.

Sagatavojiet vajadzīgo inventāru, pārbaudiet ēvelsola un palīgierīču stāvokli.
Sakārtojiet uz ēvelsoliem individuālās lietošanas instrumentus, noņemiet no tiem visu nevajadzīgo.
Stingri nostipriniet ēvelsolā apstrādājamo materiālu.
Lietojiet tikai nesabojātus, labi sagatavotus un uzasinātus instrumentus, tikai atbilstoši to
pielietojumam.
Strādājiet tikai ar darbam piemērotām, gludām, labi uzasinātām ēvelēm.
Tehnoloģiskas operācijas (detaļu zāģēšanu, savienošanu) izpildiet uz ēvelsola, šim nolūkam paredzētās
vietās, izmantojot atbilstošas ierīces, atbalsta dēļus utt.
Notīriet ēvelsolu no atkritumiem un ēveļskaidām.
Nenovērsiet uzmanību no veicamā darba, lietojiet pareizus darba paņēmienus.
Līmi sagatavojiet un karsējiet tikai skolotāja uzraudzībā un labi ventilējamā vietā.
Kokapstrādes darbnīcā nelietojiet atklātu uguni un elektriskās sildierīces;
Zāģējot vajadzības gadījumā lietojiet zāģlādi.
Ēveles attīriet no ēveļskaidām tikai ar koka ķīļu palīdzību.
Ja instruments darba laikā tiek sabojāts, nekavējoties to nomainiet.
II APSTRĀDĀJOT METĀLU AR ROKAS DARBARĪKIEM
Stingri nostiprini skrūvspīlēs apstrādājamo detaļu, skrūvspīļu sviru pārvieto lēnām, lai netraumētu
rokas.
Strādājiet tikai ar darba kārtībā esošiem instrumentiem.
Lai nepieļautu traumas, sekojiet, lai:
a. āmura sitējvirsma būtu viegli izliekta, bez plaisām,
b. vīlēm būtu pareiza forma un nebojāti koka rokturi,
c. sitamajiem griezējinstrumentiem nebūt sitienu saņemošā virsma,
d. cirtņa garums būtu vismaz 150 mm,
e. strādājot ar vīlēm, pie turošās rokas pirksti atrastos uz vīles,
f. nepārbaudiet ar pirkstiem vīlējamās virsmas kvalitāti,
g. nelietojiet uzgriežņu atslēgas, kuru izmērs neatbilst uzgriežņu izmēram,
h. nepagariniet atslēgas rokturi ar otras atslēgas palīdzību vai citu paņēmienu,
Lietojiet atslēdznieku instrumentus tikai atbilstoši to tiešajai nozīmei;
Griežot ar šķērēm sagatavi no metāla plates, pieturiet to ar roku, kurā uzvilkts cimds.
III STRĀDĀJOT AR URBJMAŠĪNU
1. Nelietojiet urbjus, kuru nostiprināšanas kāta daļa izdilusi.
2. Pirms urbšanas paredzēto caurumu centros iesitiet padziļinājumus. Koka sagatavēs to var
izdarīt ar īlenu.
3. Kad urbis ir sasniedzis vajadzīgos apgriezienus, tuviniet to detaļai lēnām, bez rāviena un
pārliekas piepūles.
4. Urbšanas beigās esiet īpaši uzmanīgi: samaziniet spiedienu uz urbja padeves sviru.
5. Urbjot lielas koka detaļas, zem tām palieciet dēļa vai daudzslāņu finiera nogriezni.
6. Lai izvairītos no traumām:
a. netuviniet galvu urbim;
b. nestrādājiet cimdos;
c. nelieciet uz urbja pamatnes nevajadzīgus priekšmetus;
d. neeļļojiet un nedzisiniet urbi izmantojot lupatas;
e. nebremzējiet patronu vai urbi ar roku;
f. neatejiet no urbja to neatslēdzot
7. Pirms izslēdziet elektrodzinēju, attāliniet urbi no detaļas.
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4.pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.
PAR DROŠĪBU SKOLAS DABASZINĪBU KABINETĀ (LABORATORIJĀ)
1. Laboratorijā uz skolēnu galdiem atrodas tikai tie mācību līdzekļi, instrumenti un
aparāti, kuri vajadzīgi dabaszinību nodarbībās.
2. Lietojot spirta lampiņu, nenopūt liesmu, bet nodzēs to, nosedzot ar speciālu vāciņu;
nekad nevelc no spirta lampiņas pēc tās aizdedzināšanas degli; neaizdedzini vienu
spirta lampiņu no otras - tad draud ugunsgrēks. Strādājot ar spirta lampiņu, sargā no
aizdegšanās apģērbu un matus.
3. Darba laikā sargā matus un apģērbu no aizdegšanās.
4. Kad lieto skalpeli, žileti, preparējamo adatu, lai izvairītos no ievainojumiem, nekad
nepavērs griezošo vai durošo šo instrumentu daļu pret sevi vai saviem biedriem.
5. Karsējot šķīdumus mēģenē, lieto tikai speciālu tās turētāju un nevis papīra strēmeli,
nepavērs mēģenes vaļējo galu pret sevi un saviem biedriem. Tas viss ļaus izvairīties
no apdegumiem.
6. Lietojot skābes vai sārmus, tos lej tikai stikla traukos. Nepielej ūdeni skābei, bet
otrādi – skābi ūdenim.
7. Izmantojot pulverveidīgas ķīmiskās vielas, ņem tās tikai ar speciālu karotīti
(nemetālisku), nepieskaroties pulverim ar rokām.
8. Atcerieties, ka daudzas no šīm vielām ir indīgas. Tas attiecās arī uz minerālmēsliem,
kurus lieto istabas augu papildmēslošanai.
9. Visus šķīdumus, kuri paliek pēc laboratorijas nodarbībām, kurās tika izmantotas
ķīmiskās vielas, neizlej ūdensvada izlietnē, bet stikla bļodās un pudelēs, kuras speciāli
novietotas šim mērķim.
10. Uzmanīgi rīkojies ar stikla traukiem. Gadījumā, ja kāda tomēr saplīst, nevāc lauskas
ar rokām, bet uzslauki tās šim nolūkam paredzētā liekšķerē ar birsti.
11. Izgatavojot preparātus to aplūkošanai mikroskopā, ļoti uzmanīgi ar labās rokas lielo
un rādītājpirkstu ņem segstikliņu pie malām, novieto to paralēli priekšmetstiklam,
kuru tu turi kreisajā rokā tiešā tā tuvumā, un pēc tam, atlaid pirkstus no segstikliņa tā,
lai tas brīvi uzgultos preparātam.
12. Nemazgā stikla traukus ar ziepēm, tie kļūst slideni un tos viegli nomest un sasist.
13. Pēc laboratorijas darba beigām nomazgā rokas ar ziepēm.
14. Traumas vai apdeguma gadījumā griezties pie skolotāja, viņš sniegs tev palīdzību.
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5.pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.
PAR DROŠĪBU MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJUS STUNDĀS 1.-4.KLASĒM
I STRĀDĀJOT AR ŠUJAMADATĀM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adatas nenomētā
Neturi mutē
Nedursties
Nespraud kur pagadās
Neatstāj iespraustu izšuvumā
Glabā adatu kārbiņā, grāmatiņā vai adatu spilventiņā.
Nemētājies ar adatām
Nespraud apģērbā
Adatām jābūt asām, nevainojami gludām un ar pietiekami lielu aci.
II STRĀDĀJOT AR TAMBORADATĀM

1. Nenomētā tamboradatu, bet turi tās speciālā tamboradatu maciņā, slēgtā kārbiņā vai
adatu penālī.
2. Neniekojies ar adatām: neņem mutē, nebāz ausī, nebaksti draugam.
3. Esi uzmanīgs pret sevi un biedriem.
III STRĀDĀJOT AR ADĀMADATĀM
1. Adatu galiem jābūt apaļiem, nevis strupiem, tie nedrīkst būt asi, lai nesavainotos.
2. Nenomētā adāmadatas, bet glabā tās speciālā adāmadatu maciņā, slēgtā kārbiņā vai
adatu penālī.
3. Neniekojies ar adatām: neņem mutē, nebāz ausī, nebaksti draugu.
4. Esi uzmanīgs pret sevi un biedriem.
IV STRĀDĀJOT AR ŠĶĒRĒM
1. Izmanto grieznes ar noapaļotiem galiem.
2. Grieznes izmanto tikai norādītā uzdevuma veikšanai.
3. Grieznes padod ar aizvērtas, ar rokturiem pret biedru, ja jums padod šķēres tās jāņem
aiz rokturiem.
4. Ar grieznēm nespēlējies, nebāz mutē, nebaksti draugam
5. Esi uzmanīgs pret sevi un biedriem.
V STRĀDĀJOT AR STIEPLI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neturi mutē.
Nedursties, nebaksti draugam.
Nemētājies ar stiepli.
Nebāz ausī.
Stieples gals ir ass, nesaduries, sargā acis.
Stieples nokniebšanai izmanto knaibles.
Knaibles lieto tikai paredzēto uzdevumu veikšanai.
9

8. Nerotaļājies ar knaiblēm, nemētā
9. Glabāt slēgtā kastītē vai penālī.
VI STRĀDĀJOT AR LĪMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Līmi izmanto tikai paredzētā uzdevuma veikšanai.
Nebāz mutē.
Nesmērē solu, grāmatas, burtnīcas un citus piederumus.
Nemētā līmes pudeli.
Beidzot darbu līmes pudelīt kārtīgi aiztaisi ciet.
Pēc darba sakārto darba vietu, nomazgā rokas
VII STRĀDĀJOT AR PLASTILĪNU

1.
2.
3.
4.
5.

Pirms darba uzsākšanas sakārto darbavietu, noņem no sola visu lieko.
Darbam ar plastilīnu izmanto paliktni.
Plastilīna griešanai izmanto plastilīna nazīti.
Ja plastilīns nokritis uz grīdas, nekavējoties to pacel.
Pēc darba sakārto savu darba vietu, nomazgā rokas.

10

6.pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.
PAR DROŠĪBU VIZUĀLĀS MĀKSLAS STUNDĀS
Pirms darba uzsākšanas sakārto darbavietu, noņem no sola visu lieko.
Ievēro drošību strādājot ar instrumentiem un materiāliem.
Ja izlijušas krāsas, līme u.c. nekavējoties to saslauki.
Esi uzmanīgs lietojot asus priekšmetus (nazi, šķēres, u.c.), nedrīkst dauzīties, kauties
vai cīnīties, ja rokās ir asi priekšmeti.
5. Aizliegts nogaršot izmantojamos materiālus.
6. Krāsas, līmi glabā aizvākotus.
7. Pēc darba sakārto savu darba vietu, nomazgā rokas.
1.
2.
3.
4.
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7.pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.

1.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI INFORMĀTIKAS KABINETĀ
Kabinetā drīkst ienākt tikai pēc skolotāja uzaicinājuma, mierīgi, bez skriešanas,
palaižot meitenes pa priekšu.

2.

Somas jānoliek skolotāja norādītā vietā.

3.

Pirms darba sākuma sakārtot darba vietu, lai tā būtu racionāla un ērta strādāšanai.

4.

Ieslēgt datortehniku tikai ar pedagoga atļauju.

5.

Rokām jābūt tīrām un sausām.

6.

Datorkrēsli jālieto saudzīgi, tikai sēdēšanai, sēdēt ar taisnu muguru.

7.

Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi.

8.

Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.

9.

Nedrīkst demontēt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu, vadu izolāciju.

10.

Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas, ventilāciju, vadus un spraudņus.

11.

Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestādnes.

12.

Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas.

13.

Ja kāda ierīce aizdomīgi karst vai kūp nekavējoties jāziņo skolotājam.

14.

Izglītojamam darba laikā jāatbild par viņam uzticētās darba vietas iekārtu.

15.

Disketes un citi datu nesēji pirms lietošanas jāpārbauda pret vīrusiem.

16.

Atļauts lietot datoru tikai mācību vajadzībām.

17.

Atļauts izdrukāt mācību darbus saskaņojot ar skolotāju.

18.

Stundas laikā nedrīkst staigāt pa klasi, traucēt klasesbiedriem.

19.

Klasē jāievēro skolas kārtības noteikumi un interneta lietošanas noteikumi.

20.

Darbu beidzot, pareizi jāizslēdz dators un jāsakārto darba vieta.

21.

Darbā ar datortehniku pielaiž izglītojamos, kuri stingri ievēro šīs instrukcijas prasības.

22.

Izglītojamie, kuri pārkāpuši drošības tehnikas noteikumus, kā arī uzvedības
noteikumus darba vietās, saucami pie atbildības.
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8.pielikums
Drošības noteikumiem izglītojamiem par
drošību mācību kabinetos un telpās, kurās
ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.

Noteikumi darbā ar mikroskopu.
1.
2.
3.
4.
5.

Mikroskopu novieto 8-10 cm no galda malas.
Ar vienu roku pieturot pamatu, atliec tubusu tā, lai sēžot ērti skatītie.
Mikroskopa tubusu nolaiž 1 cm attālumā no priekšmetgaldiņa.
Atver diafragmu.
Skatoties ar vienu aci okulārā un neaizverot otru, pagriež spogulīti tā, lai no tā
atstarotā gaisma nokļūst tieši acī. Redzes laukumam visam jābūt vienmērīgi
apgaismotam.
6. Novieto preparātu uz priekšmetgaldiņa, tieši zem objektīva.
7. Skatoties no sāniem, nolaiž tubusu tā, lai starp objektīvu un segstikliņu būtu 3-4 mm
attālums.
8. Skatoties ar vienu aci okulārā, lēni ceļ tubusu uz augšu, līdz iegūst skaidru attēlu.
9. Pārvieto preparātu, novietojot vajadzīgo objektu centrā.
10. Sākot pētīt objektu pie lielā palielinājuma, noregulē tikai asumu.
11. Beidzot skatīties, paceļ tubusu, pagriež mazo palielinājumu un tikai tad noņem
preparātu no priekšmetgaldiņa.
12. Darbu beidzot mikroskopu atliec pamatstāvoklī.
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