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LIETUVOS KURiIUJU IR NEPRIGIRDINdIUJU UGDYMO CENTRO
DARBUOTOJU VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

. \,

1. Lietuvos kurdiqlq ir neprigirdindiqjq ugdymo centro (toliau - centras) darbuotojq
veiklos vertinimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato Centro darbuotojq, dirbandiq pagal
darbo sutartis (toliau - darbuotojai), kasmetinio veiklos vertinimo tvark4.
2. Apra5as netaikomas Centro darbuotojams, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui.
3. Apra5e vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
darbuotojq
darbo apmokejimo istatyme.
istaigq
II

SKYRIUS

METINIU UZOUOdIU, SIEKTINU REZULTATU IR JU VERTINIMO RODIKLIU
NUSTATYMAS DARBUOTOJAMS IR JU VEIKLOS VERTINIMAS
4. Tiesioginis darbuotojo vadovas, atsiZvelgdamas i Centro metinio veiklos plano
priemones, darbuotojams, nustato metines uZduotis (toliau - uZduotys), siektinus rezultatus, jq
vertinimo rodiklius ir rizik1, kuriai esant uZduotys gali buti neivykdyos.
5. Darbuotojams nustatytos uZduotys turi b[ti ai5kios, ivykdomos, tureti nustatytq
fvykdymo termin4. Siektinq rezulta*u4 vertinimo rodikliai turi blti ai5kus, leidZiantys ivertinti ar
pasiektas konkretus rezultatas.

6. Rizik4, kuriai esant uZduotys gali blti neivykdyos, Centro direktorius arba tiesioginis
darbuotojo vadovas (toliau - vadovas) nustato ivertindamas nuo darbuotojo nepriklausandias

aplinkybes

:,

7. Darbuotojo veiklos vertinimo procedlra apima:
7. 1. darbuotojo veiklos nagrinejim4;
7 .2. darbuotojo veiklos fvertinim4;
7.3. vertinimo i5vados sura5ym4.
8. Darbuotojo veiklos nagrinejimas susideda i5 dalinio veiklos vertinimo i5vados (toliau i5vada) uZpildymo ir pokalbio su darbuotoju.
9. Vadovas pateikia darbuotojui iSvados form4 @agal Apra5o pried4), kurioje darbuotojas
uZpildo pagrindinius praejusiq kalendoriniq metq veiklos rezultatus ir grryitaj4 vador,ui ne veliau
kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo.
10. Darbuotojas ir vadovas susitaria del pokalbio datos. Vadovas iki pokalbio susipaZfsta su
darbuotojo fipildfia,,iSvados dalimi. Vadovas per pokalbi su darbuotoju:
10.1. aptaria darbuotojo pasiektus rezultatus, vykdant jam suformuluotas uZduotis, ir jo
veikl4 per praejusius kalendorinius metus;
10.2. suformuluoja einamqjq metq uZduotis, siektinus rezultatus, jq vertinimo rodiklius ir
rizik1, kuriai esant uZduotys gali blti neivykdytos;
1 0. 3 . aptaria darbuotoj o kvalifikacij os tobulinimq.
11. Po pokalbio vadovas, suderings su Centro direktoriumi, uZpildo darbuotojo i5vado.s
fo.-Q - ira5o darbuotojo pasiektq rcztltat1vykdant uZduotis vertinim4 ir siulymus.

12. Darbuotojas, kuris trumpiau kaip 6 mdnesius per kalendorinius metus, uZ kuriuos
vertinama veikla, eina pareigas Centre , yra nevertinamas, o per pokalbi suformuluojamos einamqjq
metq uZduotys, siektini rezultatai, jq vertinimo rodikliai ir rizika, kuriai esant uZduotys gali b0ti
neir,ykdytos.
13. Darbuotojq veikla gali b[ti vertinama:
13.1. labai gerai darbuotojas ivykde uZduotis

-

ir vir5ijo kai

kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius;
13.2. gerui- darbuotojas i5 esmes ir,rykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius;
13.3. patenkinamai - darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius;
13.4. nepatenkinamai - darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius.
14. Vadovas darbuotoj4 su i5vada supaZindina pasira5y.tinai. Darbuotojui atsisakius i5vadoje

jf

pasira5o vadovas.
darbo dienas nuo darbuotojo iSvados pasira5ymo arba akto sura5ymo

pasira5y.ti, kad su Sia i5vada susipaZino, sura5omas aktas ir

15. Vadovas per 3
pateikia iSvad4 ir aktq, jeigu jis buvo sura5ytas, Centro darbuotojq atstor.ui, kuris Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka igyvendina darbuotojq atstovavim4
(informavim4, konsultavim4 ir dalyvavim4 darbdaviui priimant sprendimus) Centre (toliau darbuotoj q atstovavim4 igyvendinantis asmuo).

16. Darbuotojq atstovavim4 iglvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su i5vada, j4
pasira5o ir gr4Lina vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Darbuotojq
atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui nesutikus su i5vada, darbuotojo sutikimu darbuotojo veiklos
vertinimo procedlra vykdoma pakartotinai Apra5o nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju
dalyvauj ant darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui.

17. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui sutikus su i5vada arba darbuotojui
nesutikus, kad jo vertinimo procedlra bltq vykdoma pakartotinai, tiesioginis darbuotojo vadovas
per 3 darbo dienas nuo i5vados gavimo pateikia iSvad4 ir akt4, jeigu jis buvo suraSytas, Centro
direktoriui ir Sis priima Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodyt4 sprendim4.
18. Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo proced[r4 Apra5o nustatyta tvarka, darbuotojq
atstovavim4 fgyvendinantis asmuo nesutinka su tiesioginio darbuotojo vadovo pateikta i5vada,
i5vada teikiama Apra5o 17 punkte nustatyta tvarka.
19. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui sutikus su savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos arba Centro direktoriaus vertinimo i5vada, savininko teises ir
pareigas fgyvendinanti institucija arba Centro direktorius'priima Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo 14 straipsnio 9 dalyje nurodyt4
sprendim4.
20. Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo procedfir4 Apra5o nustatlta tvarka, darbuotojq
atstovavim4 igyvendinantis asmuo nesutinka su savininko teises ir pareigas igyvendinandios
institucijos arba Centro direktoriaus pateikta i5vada, kad jo vertinimo procedrlra b[tq vykdoma
pakartotinai, galutini Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymo 14 straipsnio 9 dalyje nurodyt4 sprendim4 priima savininko teises ir pareigas
fgyvendinanti institucija arba jos igaliotas asmuo.
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neprigirdindiqjq ugdymo centro
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Lietuvos kurdiqjq

ir neprigirdindiqiq
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(darbuOtaO parcigos,vardas ir pavardO)

VEIKLOS VERTINIIⅦ O ISVADA
Nr.
(data)

Vilnius

ISKYRIUS

PASIEKTIIR PLANUOJAPIII REZULTATAI
l. Pagrindiniai prattuSi■ kalelldorinill inetЧ Veildos rezultatai
Nu stat5rti r ezultatt4 vertinim o

Metines uZduotys (toliau
uZduotys)

-

Siektini
reztiltatai

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins, ar
nustatrrtos uZduotvs vra iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai

1
つ４
０つ

4
.6.

2. Einamqjg metg uZduotys
(nustatomos ne maLiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

UZduotys

Siektini reniltatai

うん

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustat5rtos uZduotys
yra iwkdltos)

つ４

うん

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
3.1.
3.2.
3.3.

II SKYRIUS

PASIEKTu REZULTATリ VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMASIR KVALIFIKACIJOS
TOBULINⅢ VIAS
4. PasiektЧ rezultatЧ vykdant uttduotis vertinimas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

lanselis

4.1. Darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius
4.2.Darbuotojas i5 esmds ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius
4.4. Darbsotoj as neilykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai

E

Gerai

E

Patenkinamai

n

Nepatenkinamai

E

5. Pasifilymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
(nurodoma, kokie mokymai siulomi darbuotojui)
5.1.
5.2.

Ⅲ SK―
S
VERTINIP10 PAGRINDIPIAS IR SIULYⅣ IAI

6. Vertinimo pagrindimas ir si[lymai:

(vadovo pareigos)

(para5as)

(vardas

ir

(para5as)

(vardas

ir

(vardas

ir

pavarde)

(darbuotojo

pareigos)

pavarde)
Su veiklos

vertinimo i5vada ir siulymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

(darbuotojq atstovavim4 igyvendinandio asmens
pavarde)

pareigos) (para5as)

