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6. pielikums  

Vārkavas pamatskolas 01.09.2022.  

iekšējiem noteikumiem Nr.1-28.2/1 

„ Iekšējās kārtības noteikumi” 

 

Dizaina un tehnoloģiju kabineta (zēniem) kārtības noteikumi  
 

1. Dizaina un tehnoloģiju kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, bez 

grūstīšanās, līdzi ņemot mācību stundai nepieciešamos piederumus, somas atstāj pedagoga 

norādītajā vietā. 

2. Pirms praktiskajām nodarbībām uzģērbj darba apģērbu (halātu). 

3. Mācību stundas laikā drīkst atrasties tikai pedagoga norādītajā vietā.  

4. Pirms stundas pedagogs pārbauda, vai izmantojamie instrumenti ir darba kārtībā un nav 

bojāti. 

5. Izglītojamie, saņemot instrumentus, pārbauda, vai tie nav bojāti, bojājuma gadījumā ziņo 

par to pedagogam. 

6. Ja kāds inventāra priekšmets ir sabojāts vai nozudis izglītojamā prettiesiskas rīcības dēļ, 

izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7. Mācību darba laikā izglītojamie ievēro pedagoga norādījumus, darbu turpina tikai pēc 

pedagoga atļaujas. 

8. Saņemot uzdevumu, izglītojamais to pilda norādītajā secībā. Darba laikā nedrīkst 

sarunāties, kas nav attiecināms uz darba izpildi, kā arī nodarboties ar citām lietām, traucēt 

citiem izglītojamiem. 

9. Bez pedagoga atļaujas nedrīkst atrasties pie darbmašīnām, strādāt ar rokas un elektriskajiem 

darbarīkiem. 

10. Darba laikā būt uzmanīgam un izmantot tikai norādītos darba paņēmienus, lai neradītu 

traumas sev un citiem izglītojamiem. 

11. Pirms darba uzsākšanas apstrādājamo materiālu nostiprina darbagaldā, darba laikā ievēro 

pedagoga norādījumus. 

12. Strādājot ar koka ēveli, tā ir gluda un labi uzasināta, no skaidām to atbrīvo ar koka ķīlīti. 
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13. Elektroinstrumentus ieslēdz tikai pēc apstrādājamās detaļas nostiprināšanas paredzētajā 

vietā. Uzsākot darbu ar elektroinstrumentu, to lēnām, bez asām kustībām un grūdieniem 

tuvina apstrādājamajai detaļai. 

14. Pārtraucot darbu, elektroinstrumentu atslēdz no tīkla un novieto drošā vietā. 

15. Pirms elektroinstrumenta regulēšanas un tā daļu nomaiņas to atslēdz no tīkla. 

16. Pēc mācību stundas beigām sakopj darba vietu, dežurants uzslauka kabineta grīdu. 

17. No dizaina un tehnoloģiju kabineta iziet ar pedagoga atļauju. 

18. Ja gūts savainojums, par to nekavējoties ziņo pedagogam, kurš nepieciešamības gadījumā 

organizē un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. 
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