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Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un
vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” 7.1. punktu.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Instrukcija jāievēro visiem Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk –
Skola) mūzikas nodaļas audzēkņiem.
Audzēkņiem ar instrukciju jāiepazīstas 2 reizes gadā – janvārī un septembrī vai
pirms audzēkņa apmācības uzsākšanas. Ar instrukciju audzēkņus iepazīstina
solfedžo stundu skolotāji.
Audzēkņiem par iepazīšanos ar instrukciju jāveic ieraksts: “iepazinos”, datums
un paraksts speciālās instruktāžas lapās.
Mācību telpu atslēgas audzēkņiem tiek izsniegtas tikai ar skolotāju vai Skolas
administrācijas atļauju pret parakstu žurnālā.
Audzēkņu ierašanos skolā ārpus darba laika jāsaskaņo ar specialitātes skolotāju
un Skolas administrāciju.
Par sliktu pašsajūtu jāziņo skolotājam.
Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties jāziņo skolotājam, administrācijai vai
dežurantam, lai nepieciešamības gadījumā pieteiktu medicīniskās palīdzības
izsaukumu pa tālruni 112 vai 113.
2. Prasības uzvedībai un kārtībai mācību kabinetos

2.1.
2.2.
2.3.

Audzēkņiem uz mācību stundu jāierodas savlaicīgi.
Jāsagatavo stundai nepieciešamie mācību līdzekļi - nošu materiāli, instrumenti
vai teorētisko priekšmetu grāmatas, burtnīcas, rakstāmlietas.
Mācību stundu laikā audzēkņiem jāizslēdz mobilie telefoni u.c. ierīces, kas
traucē mācību procesu. Mobilos telefonus drīkst izmantot tikai starpbrīžos.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Katram audzēknim jāatrodas savā nodarbībām paredzētajā vietā un jālieto
attiecīgajām nodarbībām paredzētie mūzikas instrumenti, darbarīki, materiāli.
Nelietot bojātus instrumentus, ierīces.
Jāievēro tīrība un kārtība telpās un darba vietā, kā arī personīgās higiēnas
prasības.
Bez pedagoga atļaujas nedemontēt, nepārvietot un citādi nebojāt klases
aprīkojumu.
Mūzikas instrumentus un palīgierīces atļauts izmantot tikai mācību procesa
vajadzībām.
Jāievēro ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, nepieļaut rīcību, kas var
izraisīt ugunsgrēku.
3. Prasības darbu beidzot

3.1.
3.2.
3.3.

Jāsakārto sava darba vieta, mūzikas instrumenti, kā arī pārējie mācību procesā
izmantotie mācību līdzekļi.
Atstāt skolas telpas pirms mācību stundu beigām bez pedagoga atļaujas aizliegts.
Izejot no mācību telpas jāaizver logi, jāizslēdz gaisma un jāaizslēdz durvis.
4. Drošība mācību stundu laikā un starplaikos

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Ja nodarbību laikā iegūta pat nenozīmīga trauma (nobrāzums, skabarga, griezums
un tml.), jāinformē skolotājs.
Nepieskarties paceltam klavieru vākam, bez skolotāja atļaujas neaiztikt citus
priekšmetus un mūzikas instrumentus.
Par konstatētajiem bojājumiem mācību telpā, inventārā vai tehniskajos līdzekļos
jāziņo skolotājam.
Audzēkņiem aizliegts:
4.4.1. Bojāt mēbeles, inventāru, mūzikas instrumentus, grāmatas.
4.4.2. Aiztikt klavieru vāku, ja kāds pie tām spēlē.
4.4.3. Liekties ārā pa atvērtiem logiem, mest ārā papīrus un citus priekšmetus.
4.4.4. Ievietot elektrības kontaktā tam neparedzētus priekšmetus un aizskart tos
ar rokām. (Par ievērotajiem bojājumiem - dūmošanu, dzirksteļošanu,
sprakšķēšanu, nekavējoties ziņot skolotājam vai Skolas vadībai).
4.4.5. Mētāties ar zīmuļiem, lineāliem vai citiem asiem priekšmetiem.
4.4.6. Pārvietoties, turot rokās asus priekšmetus.
4.4.7. Ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez vajadzības pārvietoties.
4.4.8. Noskaņojot stīgu instrumentus, pārvilkt stīgas.
4.4.9. Skaļi smieties un sarunāties, aizskart un traucēt klasesbiedrus.
Skolas telpās audzēkņiem aizliegts:
4.5.1. Drūzmēties, grūstīties pie logiem un galvenās izejas stikla durvīm.
4.5.2. Skriet pa Skolas telpām un kāpnēm, slidināties lejup pa kāpņu margām.
4.5.3. Laistīties ar ūdeni sanitārā mezgla telpās, kā arī pārējās skolas telpās.
4.5.4. Šūpoties uz krēsliem.
4.5.5. Slidināties pa skolas gaiteņiem un garderobi.
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4.5.6. Bez skolotāja atļaujas aiztikt kabinetos un zālēs esošos mūzikas
instrumentus, mākslas nodaļas audzēkņu darbus, kā arī iekārtas un ierīces.
4.5.7. Smēķēt, lietot alkoholiskus dzērienus, ierasties iereibušiem, lietot citas
apreibinošas vielas.
4.5.8. Ieiet Skolas siltummezgla telpā.
4.5.9. Atvērt elektrosadales skapjus.
4.6.
4.7.
4.8.

Skolas teritorijā un telpās jāpārvietojas uzmanīgi, bez skriešanas.
Ejot pa kāpnēm, jāturas pie margām.
Ejot pa gaiteni, jāuzmanās no durvīm.

Direktors

A.Cingujevs

Pakalniete 67434848
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