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Ogres Valts ģimnāzijas 

drošības noteikumi 

fizikas kabinetā un āra nodarbībās 
Nr. 8 

 

I.Vispārīgie noteikumi. 

Saskaņā ar Ogres ģimnāzijas direktores rīkojumu par drošību veicot praktiskos un 

laboratorijas darbus Ogres ģimnāzijā atbild kabineta skolotājs, par skolēnu iepazīstināšanu ar 

instrukciju arī atbild kabineta skolotājs.  

II. Noteikumi skolēniem.  

 Kabinetā nodarbības notiek atbilstoši skolas stundu sarakstam. Izmaiņas jāsaskaņo 

ar skolas administrāciju. 

 Skolēni kabinetā ienāk ar zvanu un ieņem savas noteiktas vietas, kuras mainīt 

drīkst tikai ar skolotāja atļauju. 

 Skolēni ievēro tīrību un kārtību kabinetā.  

 Nodarbību laikā visi audzēkņi atrodas nodarbību telpā , skolotāja atbildībā. 

 Praktiskās darbības laboratorijā uzsākamas tikai pēc skolotāja norādes. Shēmas 

var pieslēgt tikai pēc skolotāja pārbaudes. 

 Bez skolotāja aizliegts ieiet nodarbību telpā, aiztikt kabinetā esošos traukus, 

iekārtas, ierīces uzskates līdzekļus.  

 Kabinetā aizliegts ēst, garšot vielas un pētāmos objektus. 

 Nedrīkst laboratorijas traukus izmantot ūdens un pārtikas lietošanai un glabāšanai. 

 Ja nodarbības laikā izlīst šķīdums, izbirst vielas vai saplīst trauki – tas tūlīt 

jāuzslauka un jāsavāc. Par notikušo jāziņo skolotājam. 

 Jāizpilda tikai skolotāja norādītie eksperimenti. 

 Jāievēro piesardzība. 

 Darbs jāveic rūpīgi. 

III. Drošības tehnikas noteikumi laboratorijās. 

 

1. Ar laboratorijas traukiem un instrumentiem  jārīkojas uzmanīgi un jāievēro to 

lietošanas noteikumi. 

2. Pirms katra laboratorijas vai praktiskā darba atkārtoti jāiepazīstas ar laboratorijas 

ierīču vai instrumentu lietošanas noteikumiem. 

3. Traumas gadījumā par notikušo steidzami jāziņo skolotājam. 

4. Ja nodarbību laikā uz ādas, acīs vai apģērba nokļūst vielas, jāskalo ar tekošu ūdeni 

un jāziņo skolotājam. 

IV. Drošības tehnikas noteikumi āra nodarbībās. 

 

1. Skolēnu pulcēšanās vietu nodarbību sākumam skolas telpās norāda skolotājs 

2. Skolēni katras āra nodarbības sākumā tiek atkārtoti informēti par satiksmes 

noteikumu un āra nodarbības norises drošības noteikumu ievērošanu. 

3. Skolēni saņem mutisku vai rakstisku darba uzdevumu. 

4. Nodarbību laikā skolēni pilda tikai darba lapā norādītos uzdevumus. 

5. Skolēni āra nodarbības laikā bez skolotāja atļaujas nedrīkst atstāt nodarbību vietu. 

6. Skolēns nodarbības laikā nedrīkst pieskarties mirušiem dzīvniekiem un kontaktēties 

ar nepazīstamiem suņiem un kaķiem. 

7. Nodarbību beigās, ja uzdevumi tika veikti dažādos laukumos, skolēni satiekas 

nodarbības sākumā skolotāja norādītajā laikā un vietā. 
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8. Ja āra nodarbība ir skolas teritorijā, pirmās palīdzības sniegšanai izmanto skolas 

medicīnas māsa vai ārsta palīdzību. 

9. Ja āra nodarbība ir ārpus skolas teritorijas līdzi jābūt pirmās palīdzības aptieciņai. 

 

V. Sekas par noteikumu neievērošanu. 

 Skolēni, kuri neievēro augstāk minētos noteikumus, raksta paskaidrojumu. 

 Ja noteikumu neievērošanas gadījumā tiek bojāts kabineta inventārs, tiek sastādīts 

akts par bojātā inventāra vai iekārtas materiālo kompensāciju. 

 Par skolēna darba pārtraukšanu kabinetā vienpersoniski ir tiesīgs izlemt skolotājs. 

 

 

 

Noteikumus izstrādāja skolotāja :                                    .Tamāra Brice 
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