
APSTIPRINĀTS 

Ar Liepājas 3. pamatskolas direktores G.Skorobogatovas 

2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr.34/1.9. 

   

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338  

”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

 iestādēs un to organizētajos pasākumos.” 8.7.punktu 

 

 

Liepājas 3.pamatskolas drošības noteikumi mācību laikā  

un mācību nodarbību starplaikos 

 

 

1. Mācību dienas laikā skolēns var aiziet no skolas, ja viņam ir medicīniskā izziņa, zīme no 

klases audzinātāja vai administrācijas. 

2. Nodarbību laikā ievērot disciplīnu un netraucēt darbu citiem skolēniem. 

3. Stundas laikā skolēniem atrasties savā vietā, bez skolotāja uzaicinājuma savu vietu neatstāt. 

4. Uzturēt tīrību un kārtību mācību kabinetos un koplietošanas telpās. Nebojāt inventāru un 

mācību palīglīdzekļus. Neaiztikt un nepārvietot ēkā esošos ugunsdzēsības līdzekļus. 

5. Konstatējot bojājumus krēsliem, informēt par to skolotāju un novietot tos tādā veidā, lai uz 

tiem nevarētu nejauši apsēsties citi skolēni. Nesēdēt uz bojātiem krēsliem. 

6. Aizliegts šūpoties krēslā, bakstīt apkārt sēdošos ar pildspalvu, zīmuli, šķērēm vai ar citiem 

asiem priekšmetiem, mētāt pa klasi dažādus priekšmetus, atbīdīt krēslu skolēnam, ja viņš ir 

piecēlies. 

7. Pa mācību/koplietošanas telpām, pārvietojoties starp soliem, ievērot piesardzību, neskriet un 

neveikt straujas kustības. 

8. Pa skolu pārvietoties mierīgi, neskrienot. 

9. Būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties pa kāpnēm. Kāpjot pa kāpnēm, ir jāturas kreisajā pusē. 

10. Ja konstatēts, ka ir slidenas, slapjas koplietošanas telpu (gaiteņi u.tml.) grīdas, nekavējoties 

par to ziņot skolotājam vai ēkas tehniskajiem darbiniekiem.  

11. Mācību darbā, izmantojot biroja tehniku, pirms tam iepazīties ar to lietošanas 

(ekspluatācijas, darba drošības) instrukcijām un rīkoties atbilstoši to prasībām. Darboties tikai ar 

skolotāja atļauju. 

12. Nekāpt uz galdiem, grāmatu (dokumentu) kaudzēm, uz galda uzliktiem krēsliem un tml. 

13. Bez skolotāja atļaujas neatvērt logus, lai vēdinātu telpu. Ja logi ir atvērti, aizliegts 

sēdēt/stāvēt uz palodzēm, liekties ārā pa logu. 

14. Negaisa, stipra vēja laikā aizvērt kabinetu logus, lai pasargātu sevi no savainošanās ar 

plīstošiem stikliem (lauskām) to iespējamās izsišanās gadījumā.  
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15. Stundas laikā bez skolotāja atļaujas klasē nedrīkst atrasties nepiederošas personas. 

16. Starpbrīžos ievērot skolas darbinieku un dežūrklases skolēnu aizrādījumus. 

17. Nodarbību starplaikos aizliegts skriet pa klasi, grūstīties, aizskart citus skolēnus: fiziski, 

verbāli vai kā savādāk, veikt darbības, kas apdraud citu skolēnu vai skolotāju drošību un 

veselību. 

18. Aizliegts pulcēties tualetēs ar draugiem, smēķēt un bojāt skolas inventārus, kā arī bojāt 

sanitāro tehniku. 

19. Ar savu uzvedību skolēni nedrīkst apdraudēt savu un citu drošību un veselību. 

 

 


