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VILNIAUS VOLUNGĖS DARŽELIO - MOKYKLOS VEIKLĄ 

REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

1. ES ir nacionaliniai teisės aktai 

1.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

1.2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 

1.3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 

1.4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymas. 

1.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų įstatymas. 

1.6. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. 

1.7. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. 

1.8. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. 

1.9. Vyriausybės 2018-05-23 nutarimas Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus 

subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1.10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

1.11. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. 

1.12. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. 

1.13. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas. 

1.14. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. 

1.15. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas. 

1.16. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. 

1.17. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. 

1.18. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. 

1.19. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas. 

1.20. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas. 

1.21. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. 

1.22. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas. 

1.23. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų 

strategijos patvirtinimo“  

1.24. 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

reikalavimai“ patvirtinimo“ įsakymas  

1.25. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 



judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas). 

1.26. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas..  

 

2. Įstaigos vidaus teisės aktai: 

2.1. Vilniaus Volungės darželio - mokyklos nuostatai; 

2.2. Įstaigos 2018-2022 m. Strateginis planas; 

2.3. Įstaigos 2019-2020 m. Veiklos planas; 

2.4. Finansų kontrolės taisyklės; 

2.5. Darbo tvarkos taisyklės; 

2.6. Darbo apmokėjimo sistema; 

2.7. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir 

kontrolės darbo vietoje tvarka; 

2.8. Darbuotojų lygių galimybių politika; 

2.9. Elgesio taisyklės;  

2.10. Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės;  

2.11. Saugios darbo aplinkos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas; 

2.12. Įstaigos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai; 

2.13. Mokinių lankomumo apskaitos ir darželio - mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašas; 

2.14. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas; 

2.15. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lankymosi įstaigoje taisyklės; 

2.16. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas; 

2.17. Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės; 

2.18. Įstaigos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas; 

2.19. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas; 

2.20. Mokinių elgesio taisyklės; 

2.21. Tėvų informavimo sistema; 

2.22. Pašalinių asmenų lankymosi įstaigoje taisyklės; 

2.23. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams; 

2.24. Pažintinės, kultūrinės veiklos bei turizmo renginių ir išvykų organizavimo tvarkos 

aprašas; 

2.25. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas; 

2.26. Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas; 

2.27. Mokymų organizavimo tvarkos aprašas. 


