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Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību skolas organizētajos pasākumos.
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. Vispārējie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība skolas rīkotajos
pasākumos.
1.2. Par izglītojamo iepazīšanos ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic
ierakstu klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru.
1.3. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu
„iepazinos”, norādot datumu, un parakstu.
2. Uzvedība masu pasākuma laikā
2.1. Masu pasākumos jāievēro pieklājība.
2.2. Apmeklēt skolas pasākumus vai pasākumus ārpus tās drīkst tikai ar vecāku atļauju.
2.3. Jāklausās pasākuma vadītāja norādījumi un tie jāizpilda.
2.4. Uz pasākumu līdzi jāņem tikai vajadzīgi priekšmeti. Aizliegts ņemt līdz vielas un
priekšmetus, kas var radīt draudus savi vai citu drošībai.
2.5. Pasākuma norises vietu drīkst atstāt tikai ar atbildīgā pedagoga atļauju.
2.6. Par īpašām izmaiņām veselības stāvoklī jāziņo atbildīgajam pedagogam.
2.7. Ja notiek negadījums ar citu pasākuma dalībnieku, nekavējoties jāinformē atbildīgais
pedagogs.

3. Rīcība ekstremālās situācijās
3.1. Ja izceļas ugunsgrēks, jāziņo pasākuma vadītājam, pēc tam jāizpilda viņa norādījumi
par evakuāciju.
3.2. Iziet no ēkas nepieciešams organizēti un ātri.
3.3. Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts
ieiet ēkā.
3.4. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt: 01 vai 112.
4. Vardarbības situācijās
4.1. Censties pievērst sev apkārtējo uzmanību, ziņot pedagogam vai citam pieaugušajam.
4.2. Arī tad, ja redzat, ka vardarbība vērsta pret citu cilvēku, ziņot par to pedagogam vai
citam pieaugušajam.
5. Ceļu satiksmes noteikumi
5.1. Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, bet ja to
nav - pa ceļa nomali.
5.2. Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām bet ja to nav - krustojumos pa ietvju
vai ceļa nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai
krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu
vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm.
5.3. Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāvadās pēc luksofora signāliem, bet
ja tādu nav - pēc transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora signāliem. Citos
gadījumos gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka
brauktuves šķērsošana nav bīstama.
5.4. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem jāatturas šķērsot brauktuvi, bet
gājējiem, kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim.
5.5. Diennakts tumšajā laikā ir jābūt atstarotājam.
6. Riska faktori
6.1. Traumatisma riska faktori
6.2. Psiholoģiskie faktori
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