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7.3.pielikums  

Rīgas 93.vidusskolas 16.04.2018.  

iekšējiem noteikumiem  
Nr.3-nts „Drošības noteikumi izglītojamajiem” 

 

 

Nr.7.3.  Drošības noteikumi nodarbībām informātikas kabinetā 

 

1. Vispārīgās prasības 
1.1. Šiem drošības noteikumiem jābūt izliktiem izglītības iestādes informātikas kabinetā 

redzamā vietā. Izglītojamie tiek instruēti ar šiem drošības noteikumiem ne retāk kā 2 
reizes gadā, kā arī pirms jaunu darbību, kurās pastāv risks viņu veselībai (dzīvībai), 
uzsākšanas. Skolēnu iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē mācību 
sociālā tīkla elektroniskā žurnāla pielikumu veidlapā, norādot drošības noteikumu 
nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar 
vārdu “iepazinos” un parakstu, norādot iepazīstināšanas datumu.  

1.1. Informātikas kabinetu nodarbībām sagatavo informātikas skolotājs.  
1.2. Par kārtību savā mācību (nodarbību) vietā ir atbildīgs katrs skolēns.  

 

2. Nodarbību sākums 
2.1. Skolēni informātikas kabinetā ienāk ar pirmo zvanu uz mācību stundu un ieņem 

savas noteiktās vietas, kuras mainīt drīkst tikai ar skolotāja atļauju.  
2.2. Aizliegts bez skolotāja atļaujas (norādījumiem) ieslēgt datorus. Darbu uzsāk tikai 

pēc skolotāja norādes.  
2.3. Ja dators nedarbojas, izglītojamais ziņo par to pedagogam.  

1.1. Ja dators vai citas izmantojamās iekārtas tiek bojātas izglītojamā rīcības dēļ, 
izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.4. Darba vietā nedrīkst atrasties nekas lieks, drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību 
līdzekļi. 

2.5. Jāievēro tīrība un kārtība.  
2.6. Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi.  
2.7. Mācību stundas laikā izglītojamais ievēro pedagoga norādījumus:  

2.7.1. nespēlē datorspēles; 
2.7.2. nepamatoti nespaida tastatūras taustiņus; 
2.7.3.  neaiztiek monitora ekrānu un datora komponentes; 
2.7.4. neaiztiek datortehnikas ieslēgšanas un izslēgšanas pogas; 
2.7.5. neievieto datorā ārējas atmiņas nesējus, ierīces, vadus u.tml. 

2.8. Strādājot ar datoru, izglītojamais sēž vismaz 40 cm no monitora, darbs bez 
pārtraukuma nedrīkst būt ilgāks par 60 minūtēm. 

2.9. Atklājot traucējumus un bojājumus datora darbībā, nekavējoties ziņot informātikas 
skolotājam. Kategoriski aizliegts censties pašam novērst bojājumu.  
 

3. Nodarbību gaita 
3.1. Informātikas stundā skolēni ar datoru pilda tikai skolotāja uzdoto.  

3.2. Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestatījumus.  
3.3. Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas.  
3.4. Klasē jāievēro interneta lietošanas noteikumi. Aizliegts izmantot dažādu spēļu 

programmas.  

3.5. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu.  
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3.6. Stundai beidzoties, stundas darbu saglabā skolotāja norādītajā atmiņas ierīcē, sakārto 
darba vietu - sakārto darba galda virsmu, novieto vietā mācību līdzekļus, krēslu.  
 

4. Rīcība ārkārtas gadījumā 
4.1. Ja nodarbību gaitā notikusi aizdegšanās, jāizsauc ugunsdzēsības dienests (tālr. 112).  
4.2. Ja nodarbību laikā jūtama gruzduma smaka, redzami dūmi, sakarst vadi vai arī kāds 

no skolēniem pakļauts elektrosprieguma iedarbībai:  
4.2.1. paziņot skolotājam;  
4.2.2. turpmākās darbības ar cietušo veikt atbilstoši skolotāja norādījumiem;  
4.2.3. ja ir noticis termisks apdegums, cietusī ķermeņa vieta ilgstoši (vismaz 15 

min.) skalot tekošā ūdens strūklā.  
 

5. Beidzot nodarbības 
5.1. Beidzot nodarbības:  

5.1.1. sakārtot darba vietu;  
5.1.2. pēc skolotāja norādījuma izslēgt datoru.  

5.2. Ja nodarbību gaitā iegūta pat nenozīmīga trauma (apdegums, skabarga, griezums 
.tml.), informēt skolotāju.  

5.3.  Ziņot skolotājam, ja stundu laikā ir bojāts dators, cits aprīkojums.  
5.4. Skolēns informātikas kabinetu drīkst atstāt ar skolotāja atļauju.  

 

6. Par noteikumu ievērošanu un izglītojamo instruēšanu atbildīgi informātikas skolotāji, 
interešu izglītības skolotāji. 

 

 

Direktore G.Kļaviņa 
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