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Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

DROŠĪBAS NOTEIKUMI INFORMĀTIKAS KABINETĀ
1. Informātikas
kabinetā
drīkst
ienākt
tikai
ar
skolotāja
atļauju,
organizēti,
bez
grūstīšanās,
līdzi
ņemot
stundai
nepieciešamos
piederumus, somas jāatstāj skolotāja norādītajā vietā.
2. Informātikas kabinetā drīkst uzturēties tikai tie skolēni, kuriem notiek
stunda.
3. Pirms darba uzsākšanas jāsakārto sava darba vieta atbilstoši skolotāja
prasībām.
4. Datorus drīkst ieslēgt tikai pēc skolotāja atļaujas, kabinetā nedrīkst
trokšņot un traucēt citiem skolēniem.
5. Skolēni, pēc datora ieslēgšanas, pārbauda vai tas darbojas, bojājuma
gadījumā ziņo par to skolotājam.
6. Ja kāds dators vai citas izmantojamās iekārtas ir bojāts skolēna rīcības dēļ,
viņš personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītā kaitējuma sekas.
7. Uz tastatūras paneļa nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti, uz datora galda
drīkst
atrasties
tikai
darbam
nepieciešamie
priekšmeti
(pildspalva,
burtnīca un c.).
8. Darba laikā jāievēro skolotāja norādījumi un bez nepieciešamības
nedrīkst:
8.1. spēlēt datorspēles;
8.2. spaidīt tastatūras taustiņus;
8.3. ar pirkstiem aiztikt monitoru;
8.4. aiztikt datortehnikas pogas;
8.5. ievietot datorā diskus vai atmiņas ierīces;
8.6. lietot sociālo tīklu mājas lapas.
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9. Strādājot ar datoru, ir jāatrodas vismaz 40 cm no monitora, darbs bez
pārtraukuma nedrīkst būt ilgāks par 60 minūtēm.
10. Ja darba laikā rodas elektrobojājumi (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu
parādīšanās), nekavējoties jāpārtrauc darbs. Ja tas nerada apdraudējumu veselībai un
dzīvībai datortehnika jāatslēdz no elektriskā tīkla, par radušos situāciju jāinformē
skolotājs.
11. Darbu pabeidzot datortehniku drīkst izslēgt tikai pēc skolotāja atļaujas
un saskaņā ar ekspluatācijas prasībām, pirms kabineta atstāšanas ir
jāsakārto sava darba vieta.
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