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RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. LV90000013606, Kandavas iela 4, Rīga, LV – 1083, tālrunis: 67458895, fakss 67459090, 
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I  E  K  Š  Ē  J  I  E          N  O T E  I  K  U  M  I  
Rīgā 

 

 

2011.gada ___.novembrī    Nr.______ 
 

 

Kārtībā, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības 

noteikumiem, darba drošības un aizsardzības noteikumiem 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītojamie 

tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, darba drošības un 

aizsardzības noteikumiem. 

2. Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk- Skolas) noteikumi izdoti saskaņā ar 

Izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības 

iestādēs". 
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II. Kārtība, kādā klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar drošības 

noteikumiem 

 

3. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem izglītojamajiem mācību gada pirmajā skolas nedēļā. 

4. Mājturības un tehnoloģijas, sporta, informātikas, fizikas un ķīmijas 

pedagogs iepazīstina izglītojamos ar drošības instrukciju I un II semestru pirmās 

mācību stundas laikā, un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuros 

var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Pēc iepazīšanās ar drošības 

instrukciju, izglītojamais to apliecina ar savu parakstu instruktāžas veidlapā. 

5. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar izglītojamajiem 

pārrunā drošības instrukcijas ievērošanu pasākuma laikā. Par instrukcijas 

pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu instruktāžas veidlapā, izglītojamie 

parakstās par tās ievērošanu. 

6. Pirms došanās ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs 

instruē izglītojamos par drošības instrukcijas ievērošanu. Par drošības 

noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu instruktāžas veidlapā, 

izglītojamie parakstās par tās ievērošanu. 

7. Par pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamo informē klases audzinātājs 

sadarbībā ar skolas medicīnas māsu vai citu pieaicinātu profesionālu personu, ne 

retāk kā vienu reizi gadā. Par drošības noteikumu pārrunāšanas faktu padagogs 

veic ierakstu instruktāžas veidlapā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

8. Par ugunsdrošību izglītojamos informē klases audzinātājs vai 

profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par drošības noteikumu 

pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu instruktāžas veidlapā, izglītojamie 

parakstās par tās ievērošanu. 

9. Par elektrodrošību izglītojamos informē klases audzinātājs vai 

profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par drošības noteikumu 

pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu instruktāžas veidlapā, izglītojamie 

parakstās par to ievērošanu. 
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10. Uzsākot mācību gadu izglītojamie tiek iepazīstināti ar šādiem 

iekšējiem noteikumiem: 

10.1. Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamiem(veic kl. audz.); 

10.2. Par skolas evakuācijas plānu (veic kl. audz.); 

10.3. Par drošību ekskursijās un pārgājienos (veic kl. audz. vai priekšmetu 

skolotājs); 

10.4. Par drošību masu pasākumos (veic kl. audz. vai atbildīgā persona); 

10.5. Par ceļu satiksmes drošību (veic kl. audz.); 

10.6. Par drošību uz ledus (veic kl. audz.); 

10.7. Par drošību uz ūdens (veic kl. audz.). 

11. Ja izglītojamais prombūtnes dēļ, netika iepazīstināts ar attiecīgajiem 

noteikumiem kopā ar visu klasi, atbildīgā persona individuāli iepazīstina viņu ar 

minētiem noteikumiem, par ko izglītojamais parakstās instruktāžas veidlapā. 

12.Kārtība stājas spēkā ar 2011.gada 21.novembrī. 
 

 

 

 

 

 

 

Direktore    N.Rogaļeva 
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