
 

 

 

7.1.  pielikums  

ISMA vidusskolas “Premjers”  

01.09.2015. iekšējiem noteikumiem  

Nr. 1-ie „ Izglītojamo drošības noteikumi” 

 

Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā (stundā) 

 
1. Mājturības kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, bez 

grūstīšanās, līdzi ņemot mācību stundai nepieciešamos piederumus, somas atstāj pedagoga 

norādītajā vietā. 

2. Mācību stundas laikā drīkst atrasties tikai pedagoga norādītajā vietā. 

3. Mācību stundas laikā izglītojamie ievēro disciplīnu un precīzi pilda pedagoga 

norādījumus. 

4. Pirms stundas pedagogs pārbauda, vai izmantojamie instrumenti/ierīces ir darba 

kārtībā un nav bojāti, bojātus instrumentus/ierīces lietot aizliegts. 

5. Izglītojamie,  saņemot instrumentus/ierīces, pārbauda, vai tie nav bojāti, bojājuma 

gadījumā ziņo par to pedagogam. 

6. Strādājot ar stikla traukiem, ievērot piesardzību, lai tie nesaplīst. Ja trauks saplīsis, 

lauskas nedrīkst vākt ar rokām, tās uzslauka ar birsti. 

7. Lietojot asus priekšmetus, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst pavērst griezošo 

vai durošo instrumenta daļu pret sevi vai citiem izglītojamiem. 

8. Saņemot uzdevumu, izglītojamais to pilda norādītajā secībā. Darba laikā nedrīkst 

sarunāties, kas nav attiecināms uz darba izpildi, kā arī nodarboties ar citām lietām, traucēt 

citiem izglītojamiem. 

9. Bez pedagoga atļaujas nedrīkst strādāt ar rokas un elektriskajiem darbarīkiem. 

10. Darba laikā būt uzmanīgam un izmantot tikai norādītos darba paņēmienus, lai 

neradītu traumas sev un citiem izglītojamiem. 

11. Mācību darbu beidzot, vispirms izslēdz elektriskās ierīces un tikai tad izņem 

kontaktdakšu, to aizliegts darīt ar slapjām vai mitrām rokām. 

12. Pēc mācību stundas beigām sakopj darba vietu, dežurants uzslauka kabineta grīdu. 

13. Stundā izmantojamos rokdarbu darbarīkus ievieto speciāli tam paredzētās kārbiņās 

vai maisiņos. 

14. Darba laikā saudzīgi izturas pret izmantojamo inventāru un iekārtām. 

15. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta izglītojamā rīcības dēļ, 

izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

16. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņo pedagogam, kurš 

nepieciešamības gadījumā organizē un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. 

 

 
Direktore                                     I. Bričinska 

Reģ. Nr. 3613801080, Lomonosova 1/7, Rīga, LV-1019, tālrunis:  +37167218501, +37129183617, fakss: 67241591 

E-pasts: skola@isma.lv, www.skola.isma.lv 


