
Vidaus kontrolės įgyvendinimo Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje tvarkos 

aprašo, patvirtinto direktoriaus 

 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-126 

Priedas 3 

 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus įsakymų, nustatytų vidaus 

taisyklių, instrukcijų ir kitų vidaus kontrolės sistemos dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Teisės aktas Įstaigos veiklos sritis 

(bendroji ar specialioji 

veiklos sritis ir jų 

kryptys) 

Taikantis / 

atsakingas 

įstaigos padalinys 

/ darbuotojas 

1.  Viešųjų pirkimų organizavimo 

tvarka, patvirtinta Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 6 d.  įsakymu Nr.V-40a  

Bendroji veiklos sritis: 

Viešieji pirkimai, skaidrus 

asignavimų naudojimas 

įsigijimams, sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo 

kontrolė, įsigijimų 

kokybės kontrolė 

Viešųjų pirkimų 

komisija/ pirkimų 

organizatorius 

2.  Vidaus darbo tvarkos taisykės, 

patvirtintos Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 

d. įsakymu Nr.V - 61 

Bendroji veiklos sritis:  

Bendrieji darbo 

organizavimo, 

pavaldumo, etikos, 

komandiruočių, 

skatinimo, atsakomybės 

klausimai 

Visi įstaigos 

padaliniai ir 

darbuotojai 

3.  Gimnazijos Strateginis planas, 

patvirtintas Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus įsakymu  

Bendroji veiklos sritis:  

Strateginio plano tikslai, 

uždaviniai, įgyvendinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

4.  Gimnazijos metų veiklos 

programa, patvirtinta Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-122 

Bendroji veiklos sritis:  

metų veiklos plano tikslai, 

uždaviniai, įgyvendinimas 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

5.  Gimnazijos 2020-2021 m.m. 

ugdymo planas, patvirtintas 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-

68a 

Bendroji veiklos sritis:  

Ugdymo plano tikslai, 

uždaviniai, įgyvendinimas 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

6.  Gimnazijos Mokytojų tarybos 

nuostatais, patvirtinti  Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-64 

Bendroji veiklos sritis:  

mokytojų tarybos veiklos 

tvarka. 

Mokytojų taryba 

7.  Gimnazijos tėvų tarybos 

nuostatais (2020 m. gegužės 5 d.) 

Bendroji veiklos sritis: Tėvų taryba 



tėvų tarybos rinkimai, 

veikla, funkcijos, narių 

teisės, pareigos, 

atstovavimas, atsakomybė  

 

8.  Gimnazijos mokinių tarybos 

nuostatai, patvirtinti  Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-124 

Bendroji veiklos sritis: 

mokinių tarybos 

funkcijos, tikslai ir 

uždaviniai, narių 

pareigos, šalinimo 

procedūros 

Mokinių taryba 

9.  Gimnazijos metodinės tarybos 

nuostatai, patvirtinti  Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-48 

Bendroji veiklos sritis: 

metodinės tarybos 

organizavimas, 

reglamentavimas, 

koordinavimas 

Metodinė taryba 

10.  Gimnazijos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas  Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 18 

d. įsakymu Nr. V-47 

Bendroji veiklos sritis:  

Vaiko gerovės komisijos 

sudarymas ir darbo 

organizavimas 

Vaiko gerovės 

komisija 

11.  Darbo apmokėjimo tvarka 

(sistema), patvirtinta Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

sausio 2 d. įsakymu Nr. V-15 

Bendroji veiklos sritis:  

Darbo apmokėjimo 

nustatymo, skatinimo, 

metinio veiklos 

įvertinimo, atostoginių 

išmokėjimo ir kt. 

Klausimais.   

Direktorius, 

buhalteris 

12.  Gimnazijos mokinių priėmimo 

tvarka 2021-2022 m.m., patvirtinta 
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

vasario 24 d. įsakymu Nr. V-16  

Bendroji veiklos sritis: 

Mokinių priėmimo 

mokytis klausimais. 

Mokinių priėmimo 

komisija 

13.  Įstaigos elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatai (Pradinio 

ugdymo, pagrindinio ugdymo ir 

vidurinio ugdymo mokytojo 

dienynų, neformaliojo ugdymo bei 

namų mokymo dienynų sudarymo 

elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu nuostatai, patvirtinti 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. V-18*  

Bendroji veiklos sritis:  

elektroninio dienyno 

tvarkymo, išaugojimo ir 

atsakomybės klausimai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

elektroninio 

dienyno 

administratorius 

14.  Gimnazijos mokinių nuotraukų, 

filmuotos medžiagos, kuriuose 

būtų mokinio atvaizdas, 

informacinės medžiagos 

publikavimo gimnazijoje, 

gimnazijos interneto svetainėje ir 

socialinio tinkle Facebook 

gimnazijos grupėje tvarkos 

Specialioji veiklos sritys: Direktorius, 

atsakingas 

darbuotojams už 

gimnazijos 

interneto svetainės 

ir Facebook 

gimnazijos grupėje 

tvarkymą    



aprašas, patvirtintas Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-33 

15.  Gimnazijos darbuotojų asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės, 

patvirtintos Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 6 

d. įsakymu Nr. V-35 

Specialioji veiklos sritis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai, raštinės 

vadovas, Pedagogų 

registro 

tvarkytojas, 

buhalteris, 

duomenų apsaugos 

pareigūnas 

16.  Gimnazijos asmens duomenų 

tvarkymo taisyklės, patvirtintos 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-36 

Specialioji veiklos sritis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pedagoginiai 

darbuotojai, 

duomenų apsaugos 

pareigūnas 

17.  Asmens duomenų tvarkymo 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijoje politika ir jos 

įgyvendinimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas direktoriaus 2020 m. 

balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-37 

Specialioji veiklos sritis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, visi 

mokytojai ir 

pedagoginiai 

darbuotojai, 

buhalterės, 

Mokinių registro 

tvarkytojas, 

Pedagogų registro 

tvarkytojas, 

duomenų apsaugos 

pareigūnas 

18.  Mokinių ir jų tėvų (kitų 

įstatyminių atstovų) asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės, 

patvirtintos Vilniaus Šolomo 

Alechemo ORT gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 6 

d.  įsakymu Nr. V-38 

Specialioji veiklos sritis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

Mokinių registro 

tvarkytojas, 

duomenų apsaugos 

pareigūnas 

19.  Reagavimo į asmens duomenų 

saugumo pažeidimus procedūros 

aprašas,  patvirtintas 2020 m. 

balandžio 6 d. Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-40 

Specialioji veiklos sritis Visi darbuotojai, 

duomenų apsaugos 

pareigūnas 



20.  Gimnazijos informacinių ir 

komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo 

vietoje tvarka, patvirtinta  Vilniaus 

Šolomo Alechemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

spalio 27 d.  įsakymu Nr. V-78 

Specialioji veiklos sritis Direktorius 

21.  Gimnazijos dokumentų valdymo ir 

tvarkymo tvarka, patvirtinta  

Vilniaus Šolomo Alechemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. 

vasario 12 d. įsakymu Nr. V-6 

Bendroji veiklos sritys: 

dokumentų tvarkymo,  

valdymo, saugojimo 

tvarka. 

Visi gimnazijos 

dokumentacijos 

plane įrašyti 

darbuotojai 

22.  Vaizdo duomenų tvarkymo 

taisyklės, patvirtintos  Vilniaus 

Šolomo Alechemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

spalio 19 d. įsakymu Nr. V-57 

Specialioji veiklos sritys: 

vaizdo duomenų 

tvarkymas ir saugojimas  

Direktorius 

23.  Lygių galimybių politika ir jos 

įgyvendinimo tvarka, patvirtinta 

Vilniaus Šolomo Alechemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

spalio 27 d.  įsakymu Nr. V-77 

Bendroji veiklos sritis:  

lygių galimybių principas 

ir įgyvendinimas 

Direktorius 

24.  Patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

kovo 25 d. įsakymu Nr. V-29 

Bendroji veiklos sritis:  

patyčių stebėsenos, 

prevencijos, intervencijas 

įgyvendinimas. 

Visi darbuotojai ir 

mokiniai 

25.  Gimnazijos bendruomenės 

(darbuotojų, mokinių ir jų tėvų) 

informavimo ir švietimo tvarkos 

aprašas,  patvirtintas Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

gegužės 20 d. įsakymu Nr.V-50 

Bendroji veiklos sritis:  

gimnazijos bendruomenės 

informavimas ir 

švietimas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, visi 

mokytojai ir 

pedagoginiai 

darbuotojai, 

raštinės vadovas 

26.  Gimnazijos turto inventorizacijos 

tvarkos aprašas, patvirtintas  

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

balandžio 19 d. įsakymu Nr.V-22 

Bendroji veiklos sritis:  

turto inventorizacijos 

klausimais. 

Direktorius, 

inventorizacijos 

komisija, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

buhalteris 

27.  Dėl draudimo gimnazijoje ir jos 

teritorijojoe rūkyti ir turėti tabako 

gaminių ir elektroninių cigarečių 

2020 m. gegužės 20 d. įsakymu 

Nr. V-49 

Bendroji veiklos sritis:  

bendra gimnazijos tvarka 

dėl nerūkymo 

gimnazijoje. 

Visi darbuotojai ir 

mokiniai 

28.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

2020–2022 metų programa, 

patvirtinta Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 6 d. 

įsakymu Nr.V-56 

Bendroji veiklos sritis:  

apgaulės ir korpupcijos 

prevencijos 

įgyvendinimas. 

Visi darbuotojai 



29.  Gimnazijos vadovų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo ir 

,,Mokinio krepšelio” lėšų, skirtų 

pedagogų kvalifikacijai kelti, 

naudojimo tvarkos aprašas,   

patvirtintas Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 2 

d. įsakymu Nr.V-17 

Bendroji veiklos sritis:  

kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimo ir 

finansavimo klausimai.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

buhalteris 

30.  Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas  Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr.V-11 

Bendroji veiklos sritys:  

mokinių atsiskaitomųjų 

darbų planavimo, 

vykdymo, derinimo, 

fiksavimo, rezultatų 

skelbimo klausimai, 

mokymosi nuotoliniu 

būdu organizavimas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai 

31.  Pamokų stebėjimo ir vertinimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

vasario 24 d. įsakymu Nr. V-18 

Bendroji veiklos sritis:  

pamokų stebėjimo ir 

vertinimo organizavimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai 

32.  Mokinio elgesio taisyklės, 

patvirtintos Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos 2020 

m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-3 

Bendroji veiklos sritis:  

mokinių teisės, pareigos, 

atsakomybė, drausmės 

poveikio priemonės, 

mobiliųjų telefonų 

naudojimo, šalinimo iš 

mokyklos klausimais. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

mokiniai 

33.  Aprūpinimo vadovėliais ir 

mokymo priemonėmis tvarkos 

aprašas, patvirtintas Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-52 

Bendroji veiklos sritis:  

adovėlių ir mokymo 

priemoniu įsigijimo, 

priėmimo, apskaitos, 

saugojimo, nurašymo, ir 

išdavimo klausimais. 

Direktorius, 

bibliotekininkė, 

metodininių grupių 

primininkai 

34.  Gimnazijos mokinių atleidimo nuo 

fizinio ugdymo, dailės ir muzikos 

pamokų lankymo ir pasiekimų 

įvertinimų įskaitymo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

sausio 31 d. įsakymu Nr.V-14 

Bendroji veiklos sritis:  

bendra tvarka, įvertinimų 

įskaitymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

auklėtojai, fizinio 

ugdymo mokytojai 

35.  Gimnazijos mokinių bendrojo 

ugdymo dalyko programos,  

dalyko kurso/kalbos mokėjimo 

lygio, pasirenkamojo dalyko ar 

pasirenkamojo dalyko modulio  

keitimo tvarka, patvirtinta 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. 

kovo 14 d. įsakymu Nr. V-13 

Bendroji veiklos sritis:  

dalyko programos,  

dalyko kurso/kalbos 

mokėjimo lygio, 

pasirenkamojo dalyko ar 

pasirenkamojo dalyko 

modulio keitimas ir 

atsiskaitymas   

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 



36.  Gimnazijos darbo tarybos 

veiklos reglamentas,  patvirtintas 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos  Darbo tarybos 2017-

11-02 posėdžio nutarimu 

(Protokolo Nr. DT-2) 

Bendroji veiklos sritis:  

darbo tarybos 

organizavimo ir veiklos 

klausimais. 

Darbo taryba 

37.  Gimnazijos darbuotojų darbo 

drausmės pažeidimų tyrimo ir 

darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų 

pažeidimų tvarkos 

aprašas, patvirtintas  Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos  direktoriaus 2020 m. 

spalio 8 d. įsakymu Nr. V-101 

Bendroji veiklos sritis:  

darbuotojų darbo 

drausmės užtikrinimo 

klausimai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

38.  Gimnazijos bendruomenės etikos 

kodeksas, patvirtintas  Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos  direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-66 

Bendroji veiklos sritis:  

gimnazijos bendruomenės 

etiško elegsio normos.   

Visi darbuotojai 

39.  Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

spalio 19 d. įsakymas Nr. V-56 

,,Dėl mokinių išvykimo į poilsinę 

kelionę pamokų metu tvarkos 

patvirtinimo”  

Bendroji veiklos sritis: 

mokinių išvykimo 

pamokų metu klausimais. 

Klasių auklėtojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

40.  Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

kovo 22 d. įsakymas Nr. V-19 

,,Dėl mobiliųjų telefonų 

naudojimosi pamokų metu” 

Bendroji veiklos sritis:  

mobiliųjų telefonų 

naudojimosi klausimais. 

Visi mokytojai 

41.  Gimnazijos mokinių apžiūros dėl 

asmens higienos tvarkos aprašas, 

patvirtintas  Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos  

direktoriaus 2019 m. vasario 29 d. 

įsakymu Nr. V-7  

Bendroji veiklos sritis:  

mokinių asmens higienos 

apžiūros organizavimo 

klausimais. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

42.  Gimnazijos mokinių mokymo 

namuose tvarkos aprašas, 

patvirtintas Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymu Nr. V-92 

Bendroji veiklos sritis:  

mokymosi namuose 

organizavimas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai  

43.  Gimnazijos mokinių elgesio 

taisyklės valgykloje, patvirtintos  

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos  direktoriaus 2020 m. 

lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-115 

Bendroji veiklos sritis:  

tvarkos valgykloje 

klausimais. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai, 

mokiniai 

44.  Gimnazijos mokinių elgesio 

taisyklės valgykloje karantino 

metu,  patvirtintos  Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos  direktoriaus 2020 m. 

lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-116 

Bendroji veiklos sritis: 

tvarkos valgykloje 

karantino metu 

klausimais.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, visi 

mokytojai, 

mokiniai 



 

45.  Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos direktoriaus 2016 m. 

gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-40 

,,Dėl tylos zonos paskelbimo 

gimnazijos bibliotekoje”. 

Bendroji veiklos sritis:  

tvarkos bibliotekoje 

klausimais. 

Bibliotekininkė, 

mokiniai 

46.  Gimnazijos mokinių naudojimosi 

rūbinių spintelėmis tvarkos 

aprašas, patvirtintas  Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos  direktoriaus 2019 m. 

kovo 4 d. įsakymu Nr. V-11* 

Bendroji veiklos sritis:  

tvarkos rūbinėse 

klausimais. 

Visi mokiniai, 

klasių auklėtojos, 

rūbininkės 
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