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Izstrādāti pamatojoties uz MK 24.11.2009. noteikumu 1338 „Kārtība kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos”
7.1. apakšpunktu.

Drošibas tehnikas noteikumi izglītojamajiem
Informātikas kabinetā
1. Izglītojamie ievēro drošības tehnikas noteikumus informātikas kabinetā
mācību stundu, nodarbību un starpbrīžu laikā atrodoties informātikas kabinetā
un/vai informātikas laboratorijā, kā arī veicot praktiskos darbus.
2. Ieiet kabinetā tikai ar skolotāja atļauju.
3. Darbā ar datortehniku pielaiž skolēnus, kuri stingri ievēro šīs instrukcijas
prasības.
4. Pirms darba sākuma sakārtot darba vietu, lai tā būtu racionāla un ērta
strādāšanai.
5. Ieslēgt datortehniku tikai ar skolotāja atļauju.
6. Nenovietot uz tastatūras paneļa nekādus priekšmetus.
7. Darba laikā ievērot klusumu, uzturēt kārtībā darba vietu, sēdēt ar taisnu
muguru.
8. Nebojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās iekārtas.
9. Atklājot traucējumus un bojājumus datora darbībā, nekavējoties ziņot par to
skolotājam.
10. Skolēniem darba laikā jāatbild par viņam uzticētās darba vietas iekārtu.
11. Darbu pabeidzot ar skolotāja atļauju izslēgt datortehniku saskaņā ar
ekspluatācijas instrukcijas prasībām, sakārtot savu darba vietu.
12. Rokām jābūt tīrām un sausām.
13. Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi.
14. Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.
15. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu.
16. Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas, ventilāciju, vadus un spraudņus.
17. Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestatījumus.

18. Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras
programmas bez skolotāja atļaujas.
19. Ja kāda ierīce aizdomīgi karst vai kūp, tā nekavējoties jāizslēdz un jāziņo
skolotājam vai laborantam.
20. Lietojot datu nesējus, pirms to lietošanas jāveic pretvīrusu pārbaude.
21. Datorus atļauts lietot tikai mācību vajadzībām.
22. Atļauts datorklasēs lietot kabinetu mācību literatūru, saskaņojot to ar
skolotāju.
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