BIBLIOTĒKĀ
DROŠĪBA
 Telpā ienāc mierīgi, pieturot durvis.
 Saudzīgi izturies pret bibliotēkas iekārtām.

CIEŅA
 Atpūties, lasi žurnālus un grāmatas piedāvātajā
vietā.
 Izturies korekti pret citiem apmeklētājiem un
bibliotēkas darbiniekiem.
 Runā klusi.

ATBILDĪBA
 Saudzē grāmatas.
 Grāmatas bibliotēkā atdod formulārā
noteiktajā laikā.
 Ņem tikai tev nepieciešamās grāmatas.

KĀPNĒS
DROŠĪBA
 Mierīgi kāp augšā vai lejā pa kāpnēm.
 Turies pie margām, kad kāp lejā pa kāpnēm.

CIEŅA
 Ievēro divpusējas kustības noteikumus:
o kāp augšā vai lejā pa labo pusi;
o uz augšu pirmie kāpj zēni;
o uz leju pirmās iet meitenes.

ATBILDĪBA
 Ejot pa kāpnēm, esi uzmanīgs, skaties pa
malām un zem kājām.
 Izmanto margas kā balstu.

ĒDNĪCĀ
DROŠĪBA







Ieejot ēdamzālē, atstāj virsdrēbes garderobē.
Pirms ēšanas nomazgā rokas.
Ēdnīcā ieej mierīgi.
Atstāj mugursomu tai paredzētajā vietā.
Apsēdies pie galda ērti.
Pareizi izmanto galda piederumus.

CIEŅA
 Ievēro uzvedības normas ēdnīcā:
o novēli citiem labu ēstgribu;
o ēd akurāti un mierīgi;
o pusdienām izvēlies laiku, kas paredzēts skolas
kārtības noteikumos.

ATBILDĪBA
 Pēc ēšanas aiznes savus traukus uz tiem atvēlēto
vietu.
 Ēdienu apēd ēdamzālē.
 Neapēstos augļus ieliec līdzpaņemtajā maisiņā.

SPORTA ZĀLĒ
DROŠĪBA
 Stingri ievēro skolotāja norādījumus.
 Izmanto sporta inventāru ar skolotāja atļauju.
 Uz stundu ierodies sporta apģērbā un sporta
apavos.

CIEŅA
 Uzvedies pieklājīgi.
 Ievēro spēles noteikumus.
ATBILDĪBA
 Atceries, ka tava uzvedība un emocijas var
atsaukties uz biedru veselību.
 Saudzīgi izturies pret inventāru.
 Pēc stundas sakārto, noliec vietā izmantoto
inventāru.
 Sporta zālē ienāc tikai ar skolotāja atļauju.

AKTU ZĀLĒ
DROŠĪBA
 Aparatūru lieto tikai administratora vai
laboranta klātbūtnē.
 Ienācis zālē, mierīgi dodies uz savu vietu.
 Mugursomas atstāj klasē.

CIEŅA
 Zālē ienāc 10 minūtes pirms pasākuma
sākuma.
 No zāles izej pēc pasākuma beigām.
 Klausies un skaties uzmanīgi, kas notiek uz
skatuves.
 Mobilo telefonu un citas tehniskās ierīces
pasākuma laikā turi izslēgtas.

ATBILDĪBA
 Atļauj citiem mierīgi skatīties un klausīties.

FOAJĒ, GAITENĪ
DROŠĪBA
 Mierīgi staigā pa foajē.
 Spēlē spēles piemērotā vietā.

CIEŅA
 Ar cieņu izturies pret valsts un skolas simboliem,
skolas noformējumu.
 Ienācis skolas foajē, sasveicinies ar skolotājiem
un draugiem.
 Runā mierīgi, labvēlīgi.

ATBILDĪBA







Ievēro tīrību foajē.
Izmet atkritumus papīrgrozā.
Uzturi kārtību.
Ja nav stundas, izmanto šo laiku skolas un
Pārdaugavas bibliotēkas, kluba „Grīva”
apmeklēšanai.
Starpbrīža laikā var sēdēt uz soliem gaiteņos.

KABINETĀ, STUNDĀ
DROŠĪBA
 Uz galda turi tikai stundai nepieciešamos mācību
piederumus.
 Somu noliec pie sola tā, lai eja būtu brīva.
 Kabinetā ienāc un izej mierīgi.
 Kabinetā var ienākt 5 minūtes pirms zvana.
 Ienācis kabinetā, dodies uz savu vietu.

CIEŅA
 Ienācis kabinetā, sasveicinies.
 Runā tad, kad tev dod vārdu.
 Runā skaidri un mierīgi.

ATBILDĪBA
 Uz stundu ierodies savlaicīgi.
 Stundai sagatavo visu nepieciešamo, tai skaitā izpildītus
mājas darbus.
 Mobilo telefonu un citus gadžetus stundas laikā turi
izslēgtu somā.
 Fotografē un filmē klasesbiedrus, skolotājus, darbiniekus
tikai ar viņu piekrišanu.
 Ja vajag iziet no kabineta stundas laikā, lūdz atļauju
skolotājam.
 Saudzīgi izturies pret kabineta inventāru.

GARDEROBĒ
DROŠĪBA
 Apģērbu pakarini kārtīgi tam atvēlētajā vietā.
 Ienāc un iznāc no garderobes klusi un mierīgi.
 Atstāj kārtībā savas un citu mantas garderobē.

CIEŅA
 Saudzīgi attiecies pret savu un klases biedra
apģērbu.

ATBILDĪBA
 Ja garderobē ir daudz skolēnu, pagaidi dažas
minūtes.
 Ņem tikai savas mantas.
 Ja atradi svešas mantas, atdod tās dežurantei
vai garderobistei.

TUALETĒ
DROŠĪBA
 Pirms tualetes lietošanas pārliecinies, vai ir
tualetes papīrs.
 Pēc tualetes lietošanas nomazgā rokas.
 Atceries, ka slapja grīda ir slidena.

CIEŅA
 Izmantojis tualeti, nolaid ūdeni.
 Cieni apkopēju darbu (ievēro tīrību).
 Uzgaidi priekštelpā, ja tualetes kabīne ir
aizņemta.

ATBILDĪBA





Nomazgā rokas, aizver krānu.
Apmeklē tualeti starpbrīžos.
Izlietoto papīru izmet podā.
Izmanto tik daudz tualetes papīra, cik
nepieciešams.

DATORTEHNIKAS KABINETĀ
DROŠĪBA
 Ievēro darba drošību, strādājot ar datoriem.
 Ieslēdz datoru tikai ar skolotāja atļauju.
 Par tehnikas bojājumiem paziņo skolotājai.

CIEŅA
 Izpildi skolotāja prasības un norādījumus.
 Atver un rediģē tikai savas mapes un datnes.

ATBILDĪBA
 Izmanto datoru un internetu tikai mācību
vajadzībām.
 Ievēro tīrību un kārtību kabinetā.

