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1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Saskaņā ar Ogres ģimnāzijas direktores rīkojumu par drošību informātikas kabinetos
(datorklasēs) atbild direktora vietniece informātikas jautājumos Maira Zandberga, par
skolēnu iepazīstināšanu ar instrukciju atbild informātikas skolotāji.
1.2. Katra mācību semestra pirmajā stundā skolotājs veic instruktāžu un skolēns parakstās
instruktāžas žurnālā par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu informātikas
kabinetā.
2. Elektrodrošība.
2.1. Spriegums kontaktos ir 220 V – bīstams dzīvībai.
2.2. Aizliegts aizskart kontaktligzdiņas.
2.3. Aizliegts aiztikt aparatūras elektriskos pievada galus, pievienot vai izslēgt sprieguma
avotu.
2.4. Aizliegts monitorā pa ventilācijas spraugām ievietot priekšmetus – spriegums
monitora iekšpusē ir vairāki tūkstoši voltu.
2.5. Spriegums, kas tiek pievadīts tastatūrai, nepārsniedz 5V un nav bīstams.
3. Kārtības un uzvedības noteikumi.
3.1. Strādājot datorklasē jāievēro skolas kārtības noteikumi un interneta lietošanas
noteikumi.
3.2. Kabinetā drīkst ienākt tikai pēc skolotāja uzaicinājuma, mierīgi, bez skriešanas.
3.3. Somas jānoliek skolotāja norādītā vietā.
3.4. Pirms darba sākuma jāsakārto darba vieta tā, lai tā būtu racionāla un ērta strādāšanai.
3.5. Skolēniem darba laikā jāatbild par viņam uzticētās darba vietas iekārtu.
3.6. Darba laikā jāievēro klusumu, jāuztur kārtībā darba vieta, jāsēž ar taisnu muguru.
3.7. Datorkrēsli jālieto saudzīgi, tikai sēdēšanai.
3.8. Rokām jābūt tīrām un sausām.
3.9. Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi.
3.10. Par neskaidrībām skolēns ziņo paceļot roku un pieaicinot skolotāju.
3.11. Ieslēdzot datoru skolēns lieto savu lietotāja vārdu un paroli.
3.12. Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.
3.13. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu.
3.14. Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas, ventilāciju, vadus un spraudņus.
3.15. Aizliegts izdzēst datorā instalēto programmatūru vai mainīt tās iestādnes.
3.16. Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas.
3.17. Ja kāda ierīce aizdomīgi karst vai kūp, tā nekavējoties jāizslēdz un jāziņo
skolotājam.
3.18. Zibatmiņas un citi datu nesēji pirms lietošanas jāpārbauda pret vīrusiem.
3.19. Atļauts lietot datoru tikai mācību vajadzībām.
3.20. Atļauts izdrukāt mācību darbus saskaņojot ar skolotāju vai laborantu.
3.21. Stundas laikā nedrīkst staigāt pa klasi un traucēt klasesbiedriem.
3.22. JĀSEKO PAŠSAJŪTAI. JA ACĪM KĻŪST GRŪTI vai SAJŪTAMI CITI
VESELĪBAS TRAUCĒJUMI, JĀPĀRTRAUC DARBS UN JĀZIŅO SKOLOTĀJAM!
3.23. Darbu pabeidzot ar skolotāja atļauju izslēgt datortehniku saskaņā ar ekspluatācijas
instrukcijas prasībām, sakārtot savu darba vietu.
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4. Sekas par noteikumu neievēršanu
4.1. Skolēni, kuri pārkāpuši drošības tehnikas noteikumus, kā arī uzvedības noteikumus
darba vietās, saucami pie disciplinārās atbildības.
4.2. Sekas par noteikumu neievērošanu.
4.3. Skolēni, kuri neievēro augstāk minētos noteikumus, raksta paskaidrojumu.
4.4. Ja noteikumu neievērošanas gadījumā tiek bojāta datorklasē esošā iekārta, tiek
sastādīts akts par bojātā inventāra materiālo kompensāciju.
4.5. Par skolēna darba pārtraukšanu ar datorklasē esošo aparatūru vienpersoniski ir tiesīgs
izlemt pedagogs.

Instrukciju izstrādāja
direktora vietniece informātikas jautājumos:
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