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7.5.pielikums  

Rīgas 93.vidusskolas 16.04.2018.  

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

 

Nr.7.5. Drošības noteikumi nodarbībām fizikas kabinetā 

 

1. Vispārīgās prasības 
1.1. Šiem drošības noteikumiem jābūt izliktiem fizikas kabinetā redzamā vietā. 

Izglītojamie tiek instruēti ar šiem drošības noteikumiem ne retāk ka 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.  

1.2. Fizikas kabinetu nodarbībām sagatavo (izdala uzskates līdzekļus u. tml.) fizikas 
skolotājs vai laborants pirms nodarbību sākuma.  

1.3. Par kārtību savā mācību vietā ir atbildīgs katrs izglītojamais.  
 

2. Nodarbību sākums 
2.1. Izglītojamie fizikas kabinetā ienāk ar pirmo zvanu uz mācību stundu un ieņem savas 

noteiktās vietas, kuras drīkst mainīt tikai ar skolotāja atļauju.  
2.2. Aizliegts bez skolotāja atļaujas (norādījuma) aiztikt kabinetā esošos iekārtas, ierīces. 

Praktiskās darbības uzsākamas pēc skolotāja norādes.  
2.3. Uz galda nedrīkst atrasties nekas lieks, drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību 

līdzekļi, instrumenti un aparāti. 
 

3. Nodarbību gaita 
3.1. Aparātus un mērinstrumentus novietojiet tā, lai netraucētu iekārtu regulēšanu un 

mēraparātu rādījumu nolasīšanu.  
3.2. Iegaumējiet, ka spriegums virs 36V ir bīstams cilvēka dzīvībai!  
3.3. Lietojiet tikai labi izolētus vadus!  
3.4. Nepieskarieties ieslēgtām elektriskās ķēdes daļām un spailēm, kas nav izolētas!  
3.5. Shēmu pievienojiet sprieguma avotam tikai tad, kad skolotājs ir pārbaudījis un 

atļāvis ieslēgt.  
3.6. Izmaiņas shēmā atļauts izdarīt tikai pēc tam, kad shēma atvienota no sprieguma 

avota.  

 

4. Rīcība ārkārtas gadījumā 
4.1. Ja sajūtat specifisku smaku, parādās dūmi, sakarst vadi vai kāds no skolēniem 

nokļuvis zem sprieguma, nepieciešams ātri atvienot slēgumu no sprieguma avota un 
nekavējoties ziņot skolotājam! Nepieciešamības gadījumā jāizsauc Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība pa tālruni 113.  

4.2. Ja nodarbību gaitā notikusi aizdegšanās un ar rīcībā esošajiem ugunsdzēsības 
līdzekļiem (pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts u. c.) skolotājam to 
nav iespējams likvidēt 30 sekunžu laikā - izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu pa tālr. 112. Ziņot par esošo situāciju direktoram un atbildīgajam par 
ugunsdrošību izglītības iestādē.  

4.3. Ja noticis nelaimes gadījums vai gūta trauma, nekavējoties ziņot skolotājam!  
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5. Beidzot nodarbības 
5.1. Beidzot nodarbības:  

5.1.1. jāizslēdz visas elektroietaises;  

5.1.2. ierīces, mērinstrumenti utt. jānovieto tiem paredzētajās vietās;  
5.1.3. jāsakārto darba vieta.  

5.2. Ja nodarbību gaitā iegūta pat nenozīmīga trauma (griezums, saspiešana u.tml.), 
informēt par to skolotāju.  

 

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

 

 

Direktore G.Kļaviņa 
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