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VILNIAUS,,SIETUVOS" PROGIMNAZIJOS
DARBUOTOJU METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos (toliau - Mokyklos) darbuotojq metinio veiklos
vertinimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,
kasmetinio vertinimo tvark4.

sa,,u,ii*xKx"'i#T:1ffi1:";Hlffi :xT'Jl"Jffi if lHlltHy,::i1"11ffi l:f,lk:
tvarkos apra5u.

3. Apra5as netaikomas Mokyklos pedagogams, direktoriaus pavaduotojams ugdymui,
pagalbos mokiniui specialistams ir darbuotojams, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui.

4. Mokyklos bibliotekininkas vertinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultlros
ministro 2017 m. rugsejo l9 d. isakymu Nr. IV-948 patvirtintu Valstybes ir savivaldybiq istaigq
kultlros ir meno darbuotojq veiklos verlinimo tvarkos apra5u.

II SKYRIUS
VEIKLOS VERTINIMO PASKIRTIS IR TIKSLAI

5. Veiklos vertinimo paskirtis:
5.1. teisingai, s4Ziningai ir naudingai realizuoti ivertinimo tikslus, skirtus sprendimams de1

atlyginimo, darbo vietos ar pareigq, vykdant galimus struktlrinius pokydius;
5.2. realizuoti vystymosi tikslus, skirtus darbuotojams nukreipti ir jq veiklai tobulinti;
5.3. prisideti prie darbuotojq motyvacijos, skatinant darbuotojus gerinti individualq veiklos

atlikim4;
5.4. ie5koti sprendimq, kaip individualq veiklos atlikim4 suderinti su Mokyklos metinds

veiklos, strateginiais planais;
5.5. pletoti Mokyklos darbuotojq bendradarbiavimo kultUr4.
6. Metinio veiklos vertinimo tikslai:
6.1. kelti realiai ivykdomas individualius metq uZduotis ir ivertinti pasiekimus;
6.2. anahzloti darbuotojo veikl4 ir skatinti atsakomybE uZ savo veiklos rezultatus;
6.3 . anahzuoti darbuotoj o kompetencij q i(si)vertinimo rezultatus ;

6.4. nustatyti privalumus ir tobulintinas sritis;
6.5. didinti darbuotojo motyvacij4 tobuleti;
6.6. nustatyti darbuotojo mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
6.7. iSsiaiSkinti darbuotojo prioritetus ir lDkesdius.

III SKYRIUS
DARBUOTOJU METINIU UZUUOdIU NUSTATYMAS IR VEIKLOS VERTINIMO

PROCEDURA



7. Tiesioginis darbuotojo vadovas (Mokyklos direktorius ar Mokyklos direktoriaus
pavaduotojas lkio reikalams), atsiZvelgdan-ras i Mokyklos metinio veiklos plano priemones,
darbuotojams nustato metines veiklos uZduotis (toliau - uZduotys), siektinus rezultatus, jq veltinimo
rodiklius ir rizik4, kuriai esant uZduotys gali blti neivykdytos.

8. Nustatornos ne maZiau kaip 3 il ne daugiau kaip 6 uZduotys. Kiekviena uZduotis gali tureti
daugiau negr"r 1, bet ne daugiau kaip 3 rezultatq vertinirno rodiklius. tJZduotys tru'i bhti aiSkios,

ivykdomos. tr"rreti nustatyt4 jvykdyrno ternin4. Siektintl rezultatq vertinimo rodikliai turi buti aiSk[s
ir leisti lvertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas, o jq reik5rnes pamatr,rojamos ir apskaidiuojar-nos,
patikimos ir nesunkiai patikrinamos.

9. Rizik4, kuriai esant uZduotys gali blti neivykdytos, tiesioginis vadovas nustato

ivertindamas nlro darbuotojo nepriklausandias aplinkybes.
10. Darbuotojams numatytos uZduotys patvirtinamos Mokyklos direktoriaus isakymu, sr-r

trustatytomis uZduotimis, siektinq rezultatq vertinimo lodikliais ir rizika darbuotojai supaZindinan-ri
pasiraSy.tinai.

11. UZduotys, siektini rczultatai ir jq vertinimo rodikliai darbr"rotojui turi blti nustatyti
kiekvienais metais iki sausio 3l dienos, o einamaisiais metais priimtarn Mokyklos darbr,rotojui - per
1 merresi nuo priemirno i pareigas dier,os. .Teigu priernus i pareigas darbuotoj4 iki eirramtf tl
kalendoriniq metr4 pabaigos lieka maZiau kaip 6 menesiai, tokiam darbuotojui metines uZduotys,
siektini rezultatai ir jq vertinin-ro rodikliai nustator-ni kitiems metams iki kittl metq sausio 3l dienos,
o einamiesiems metams siektini rezultatar ir jq vertinimo rodikliai nenustatomi.

12. Darbuoto.io veiklos nagrinejirnas susideda i5 dalinio iSvados uZpildymo ir pokalbio su
darbuotoju. Vertinimas vykdomas, vadovauiantis Valstybes ir savivaldybiq istaigtl darbuotojq
veiklos vertinimo tvarkos apra5u.

13. Tiesioginis vadovas pateikia darbuotojui iSvados formq ne veliau kaip iki sausio 20 d.,
kurioje darbuotojas uZpildo pagrindinius praejusitl metq veiklos rezultatus ir grqLinaj4 tiesioginiam
vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavin-ro dienos ir susitaliadel pokalbio datos.

14. Veiklos vertinimo pokalbiai organizuoiarni gruodZio - sausio menesiais pagal i5 anksto
su darbuotojais aptart4 pokalbiq grafik4, viet4.

I5. Darbuotojui rengiantis pokalbiui, siUlytina prieS tai atlikti darbines veiklos analizE,

fsivardinti ir iSanalizuoti prieZastis, prielaidas, kurios s4lygojo pasiektLrs ir (ar) nepasiektus tikslus,
uZduotis. Darbuotoj ui i5 ar-rksto pateikiarni orientaciniai klausimai :

15.1 . kokias svarbiausias uZdtrotis ture.jote atlikti per prae.iusius nretus?
15.2. kuriuos darbus, projektus (ar pan.) vadintumete didZiausia savo darbo rnetq sekme?
15.3. kokios uZduotys jums sekesi geriausiai, kodel?
15.4. su kokiornis problemomis ir sunkumais susidlrrete atlikdarri uZduotis?
15.5. kuriuos darbus, uZduotis, funkciias vykdydami patyrete daugiausiatrukdZiq, problemtl,

itampos, streso? Kokios buvo prieZastys?

15.6. k4 naujo iSrnokote ir pradejote taikyti savo darbe?
15.7. kokiuose mokymuose dalyvavote praejusiais metais, k4 pritaikete?
15.8. kokius matyturnete einamqjq metq savo veiklos tikslus ir uZduotis?
I5.9. kokios pagalbos reikettl sekn,ingam numatytq uZduodiq vykdymui?
15.10. kokiuose mokymuose bltq tikslinga dalyvauti?
15.1 1. kuo ir kaip galetq padeti tiesiogir-ris vadovas?
15.12. kokiq sugebejimq ir igldZiq reiketq uZduodiq atlikimui?
15.13. kuriq darbtl, uZdLrodiq, funkciiq noretumdte atsisakyti ateityje, perduoti kanl nors

kitam?
15.14. kuriq darbq, uZdtrodir4, funkcijtl, naudir-rgq Mokyklos veiklai, noretumete imtis

ateityje, jeigu sudarytume galirnybes atsisakyti labiausiai nemotyvuojanditl veiklq?
16. Metinio pokalbio metu turi buti laikomasi 5it1 nuostatq:

16.1. kiekvienoje pokalbio dalyje pirmas pasisako darbuotojas, veliau savo nuomong pasako

vadovas;
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16.2. vadovas palaiko ir ugdo, o ne teisia darbuotojq;
16.3. aptariarni ir analizuojami darbuotojo veiklos, elgesio faktai, o ne asmenybes bruoZai.
17 .Kai darbuotoj4 vertina Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ukio reikalams, jis vertinirno

i5vad4 ir siulymus pateikia Mokyklos direktoriui.
18. Darbuotoiui atsisakius i5vadoie pasiraSyti, kad su Sia i5vada susipaZino, sura5omas aktas.

Tiesioginis vadovas su pasira5yta i5vada ir aktu per 3 darbo dienas supaZindina darbuotojq
atstovavim4 igyvendinant! asmenf (profesines sqjungos ar darbo tarybos atstov4).

19. Darbuotojq atstovavimE fgyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su iSvada, j4
pasira5o ir grqLina tiesioginian-r vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Jei
nesutinkama su tiesioginio vadovo si[lon'ra iSvada, apie tai paZyn,inta i5vadoje ir nurodomi
nesutikimo argumentai. Toliau vertinimas vyksta Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta
tvarka.

20. Darbuotojq atstovavirn4 igyvendinandiam asmeniui sutikr-rs su i5vada arba darbuotojui
nesutikus, kad jo veltinirno procedlra bltq vykdoma pakartotinai, tiesioginis vadovas per 3 darbo
dienas nuo iSvados gavimo pateikia i5vad4 ir akt4, jeigu jis buvo sura5ytas, Mokyklos direktoriui ir
5is priima Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotoiq darbo aprnokejirno

istatyn-ro 14 straipsnio 1l dalyje nurodytE sprendirn4.
21. Darbuotojo veikla, pasiekti rezultatai, vykdant suformuotas uZduotis, vertinami pagal

vertinimo rodiklius. Kiekvienas vertinimo rodilclis turi savo kiekybiniLrs, kokybinius, laiko il kitr.rs

rodiklius, kuriais vadovaudamasis vadovas vertina, ar nustatytos uZduotys yra ivykdytos:
27.7.labai gerai: darbuotojas ne tik ivykde visas uZduotis, bet ir virSiio kai kuriuos sutartus

vertininto rodiklius - darbuotojui nurnatoma 10 proc. arba didesne nei l0 proc. kintamoji dalis (ne

daugiau nei 50 proc.);
27.2. gerat: darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

darbuotojui numatoma iki l0 proc. kintar-r-roji dalis;
21.3. patenkinamai: dalbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutaltus vertinimo

rodiklius - darbuotojui kintarnoji dalis nenustatoma;

27.4. nepatenkinarnai: darbLrotojas nelvykde uZduodiq pagal sutaltus vertinimo rodiklius
darbr"rotojui nustatomas maZesnis pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientas, tadiau ne
maZesnis, negu tai pateigybei nunatytas minimalus koeficientas.

22. Tuo atveju, kai darbuotojas, kurio veikla vertinama, del svarbitl prieZasditl negali
dalyvauti vertinimo pokalbyje (pvr., del nedarbingumo, komandiruotds, atostogq), pokalbis
atidedarnas iki to laiko, kol nebebus prieZasditl, del kuriq pokalbis negali ivykti. Tokiu atveju
vertinimas gali buti vykdomas ir po vasario 1 d.

23. Darbuotojo, negalindio dalyvauti vertinimo pokalbyje del svarbiq prieZasdiq, veikla gali
bhti vertinama ir jarn r-redalyvaujant, pagal pateikt4 vertinimo iSvad4, jei yra darbuotojo ra5ytinis
pra5ymas (iSskyrus atvejus, kai veikla tiesioginio vadovo yra ivertinta pater.rkinan-rai arba
nepatenkinarnai). Siuo atveju, Mokyklos vadovas sprendZia, ar tenkinti darbuotojo paraSym4 atlikti
jo veiklos vertinim4 jam nedalyvaLrjant ar ne.

24. Suderintos ir Mokyklos direktoriaus bei darbuotojo pasira5ytos metinio veiklos
vertinimo pokalbio fbnnos vienas egzernpliorius atiduodamas darbuotojui, kitas saugolnas
darbuotoj o aslrrens byloi e.

25. Sausio 31 d. ra5omas isakyrnas del numatytos kintamosios dalies nustatymo 12 menesir.l
- nuo vasario I d. iki kitq rnetq sausio 3l d.

A



Vilniaus,,Sietuvos" progimnazij os
darbuotojq metinio veiklos vertinimo tvarkos
apraSo

priedas

VERTINAMU MOKYKLOS DARBUOTOJU PAREIGYBIU SARASAS

1. Direktoriaus pavaduotojas lkio reikalams;
2. Ra5tines vadovas;

3. Sekretorius;
4. Techniniq (IT) mokymq priemoniq specialistas;

5. IT specialistas;

6. Pastatq priZi[retojas;
7. Bibliotekininkas;
8. Mokytojo padejejas;

9. Laborantas.

A

 



Vilniaus,,Sietlrvos" progimnazij os
darbuotojq n-retinio veiklos vertinimo tvarkos
apraSo

2 priedas

VILNIAUS,,SIETUVOS" PROGIMN AZIJ A

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

ETNAMUJU METU UzUUOTyS

(data)

(sudarymo vieta)

1. Einamqjq metq uiduotys (nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys):

^

UZduotys Siektini re )ltatai

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai
(hiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti

rodikliai, kuriais vadovaudamasis

vadovas vertins, ar nustatytos uZduotys

yra ivykdytos)

21

2.2.

z.).

2.4.

2.5.

2.6.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos Siq uiduoiiq ivykdymui (pildoma kaftu suderinus su darbuotoju):

(vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

(darbuotojo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)



Vilniaus,,Sietuvos" progimnazij os
darbuotojq metinio veiklos vertinimo tvarkos
apraso

3 priedas

VILNIAUS,,SIETUVOS" PROGIMN AZIJ A

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

(data)

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI REZULTATAI

2. Kiti svarbtrs, metin6se uiduotyse nenumatyti darbai, atlikti per atskaitinius
kalendorinius metus (pildo darbuotojas):

2.1.
2.2.
z.).

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS

TOBULINIMAS

1. Pagrindiniai pra6jusiq kalendoriniq metq veiklos rezultatai:

Metines uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai

(kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti

rodikliai, kuriais
vadovar-rdamasis

vadovas vertins, ar
nustatytos uZdr.rotys yra

ivykdytos)

Pasiekti rczultatai
ir jq rodikliai

1.1

1.2.

I .3.

1.4.

15.

16.



3. Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis vertinimas:

4. Pasiiilymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4 (nurodoma, kokie mokymai siulomi):

4.1.

4.2.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

5. Vertinimo pagrindimas ir siulymai:

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZyrnim as atitinkarnas

langelis
3.1. Darbuotojas ivykde uZduotis ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai gerai E
3.2. Darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius Gerai E
3.3. Darbuotojas ivykde fik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai E
3.4. Darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

(vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

(darbLrotojo paleigos) (palaSas) (vardas ir pavarde)

Su veiklos vertinimo i5vada ir siDlymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, iibraukti)

(darbuotojq atstovavirnq jgyvendinandio asurens pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)
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Vilniaus,,Sietuvos" progimnazij os
darbuotojq metinio veiklos vertinimo tvarkos
apra5o

4 priedas

ILNIAUS,,SETUVOS(6 PROGIMNAZIJOS
DARBUOTOJU METINIU VEIKLOS VERTINIMO POKALBIU PLANAS (GRAFIKAS)

(parengirno data)

n

Eit.
Nr.

Darbuotojo vardas
ir pavarde

MVVP
vedandio vadovo
vardas ir pavarde

Data Laikas Vieta Pastabos


