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Izdots saskaņā ar MK noteikumu Nr1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.1.punktu. 

 
Drošības prasības nodarbībām dabaszinību kabinetā  

Liepājas Centra sākumskolā 

 

1. Noteikumi tiek izlikti skolas dabaszinību kabinetā redzamā vietā. Skolotājs iepazīstina 

skolēnus ar noteikumiem ne retāk kā 2x gadā, kā arī pirms jaunu darbību, kurās pastāv 

risks viņu veselībai (dzīvībai), uzsākšanas. 

2. Skolēni parakstās e-klases žurnāla pielikumā par drošības noteikumu ievērošanu. 

3. Dabaszinību kabinetu mācību stundai sagatavo dabaszinību skolotājs pirms mācību 

stundas sākuma. 

4. Skolēni kabinetā ienāk ar zvanu uz mācību stundu un ieņem savas noteiktās vietas, kuras 

mainīt drīkst tikai ar skolotāja atļauju. 

5. Aizliegts bez skolotāja atļaujas (norādījuma) aiztikt dabaszinību kabinetā esošos traukus 

ar ķīmiskām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, iekārtas, ierīces. Praktiskās darbības 

drīkst uzsākt tikai pēc skolotāja norādes. 

6. Bez skolotāja atļaujas aizliegts aiztikt uz sola sagatavotos darba piederumus un izdales 

materiālus. 

7. Eksperimentu gaitā aizliegts ēst. Nevienu ķīmisko reaģentu vai reakcijas produktu 

nedrīkst nogaršot, ostīt, taustīt. 

8. Uz galda nedrīkst atrasties nekas lieks, jāievēro tīrība un kārtība. 

9. Par kārtību savā darba vietā atbildīgs katrs skolēns. 

10. Aprēķinu uzdevumu risināšanā atļauts izmantot tikai kalkulatorus. Mobilos telefonus 

izmantot aizliegts. 

11. Lietojot skalpeli, preparējamo adatu vai citus asus priekšmetus ievērot piesardzību, 

nevērst asmeni pret citiem klasesbiedriem, negrūstīties. 
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12. Ja nodarbības laikā kaut kas izlīst, izbirst, jāziņo skolotājai un pēc viņas norādījuma 

jāsavāc un jāsaslauka ar lupatiņu. 

13. Par ieplīsušiem traukiem ziņot skolotājai, neaiztikt lauskas. 

14. Ja nodarbības gaitā iegūta trauma (griezta brūce utml.), par to jāinformē skolotājs. 

15. Beidzoties nodarbībai, jānomazgā visi lietotie trauki un piederumi. 

16. Jāsakārto darba vieta. Tā jāatrāda dežurantam, kurš atstāj klasi tikai tad, kad skolotājs to 

atļauj. 

17. Pēc praktiskās nodarbības starpbrīdī nomazgā rokas. 
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