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VTLNIAUS,,SIETUVOS,, PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU UGDYMUI

METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos (toliau - Mokyklos) pavaduotojq ugdymui metinio
veiklos vertinimo tvarkos apra5as (oliau - Apra5as) nustato pavaduotojq ugdymui kasmetinio
vertinimo tvark4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis LR SfrAV ministro 2018 m. kovo 27 d. isakymu Nr. V-
279 valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus aukSt4sias mokyklas) vadovq, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq veiklos vertinimo nuostatais.

II SKYRIUS
PAVADUOTOJU UGDYMUMTKLOS VERTTNIMO TTKSLAS, UzUAVINTAT rR

PRINCIPAI

3. Progimnazijos pavaduotojq ugdymui veiklos vertinimo tikslas - siekti progimnazijos
veiklos kokybes, skatinant pavaduotojq ugdymui veiklos veiksmingum4.

4. Pavaduotojq ugdymui veiklos vertinimo uZdaviniai:
4.1. nustatyti ai5kias ir kryptingas veiklos vertinimo uZduotis, jq lgyvendinimo rezultatus ir

rodiklius;
4.2.1vertinti veiklos pokydius, veiklos veiksmingum4 ir numatyti galimybes veikl4 tobulinti.
5. Pavaduotojq ugdymui veiklos vertinimo principai:
5.1. kontekstualumo - vertinant veikl4, atsiZvelgiama i valstybes Svietimo politik4, istaigos

keliamus tikslus, kulturing ir socialing istaigos aplink4, siejam4 su veiklos rezultatais;
5.2. optimalumo - vertinama veikla ir ai5kls metines veiklos uLdaviniai, derantys su Svietimo

istaigai keliamais tikslais ir uZdaviniais, naudojant adekvadius i5teklius;
5.3. sistemingumo - vertinimas atliekamas kasmet, nuosekliai, paisant visq veiklos ir istaigos

vertinimq;
5.4. objektyvumo ir skaidrumo - vertinimas grindZiamas aiSkiais rodikliais.

III SKYRIUS
KASMETINIS PROGIMNAZIJOS VADOVO PAVADUOTOJO UGDYMUI VEIKLOS

VERTINIMAS

6. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui tiesioginis vadovas (direktorius),
atsiZvelgdamas i progimnazijos metinio veiklos plano priemones ir su istaigos vidaus
administravimu bei veiklos veiksmingumo didinimu susijusias priemones, iki einamqjq metq sausio
31 dienos nustato jiems metines uZduotis, siektinus rezultatus, jq vertinimo rodiklius ir izik4, kuriai
esant uZduotys gali buti neivykdytos.

7. Nustatytos uZduotys turi btti ai5kios, ivykdomos, tureti nustatytq ivykdymo terminE.
Siektinq rezultatq vertinimo rodikliai turi blti ai5kls, leidZiantys ivertinti, ar pasiektas konkretus
rezultatas.



8 Naujai paskirtam progimnazijos vadovo pavaduotojui ugdymui metines veiklos uZduotys,
siektini veiklos rezultatai ir jq vertinimo rodikliai nustatomi per vien4 menesi nuo jo paskyrimo i

8 Naujai paskirtam

pareigas dienos. Jei vertinamasis Svietimo istaigoje dirba trumpiau kaip 6 menesius iki metq
pabaigos, jam metines veiklos uZduotys, siektini veiklos rezultatai,jq vertinimo rodikliai ir rizika
nustatomi kitiems metams iki kitq metq sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai
ir jq vertinimo rodikliai nenustatomi.

9. Svietimo istaigos vadovo pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimo procedfiros yra Sios:
9.1. veiklos nagrinejimas pradedamas daliniu progimnazijos direktoriaus pavaduotojo

ugdymui veiklos vertinimo i5vados, kuri rengiama pagal nuostatq priede pateikt4 form4 (toliau -
forma), uZpildymu ir pokalbiu su vertinamuoju. Direktorius pateikia vertinamajam form4, Sis
uZpildo joje praejusiq metq veiklos rezultatus ir perduoda j4 vadovui ne vdliau kaip po 3 darbo
dienq nuo jos gavimo. Iki sutartos pokalbio datos direktorius susipaZista su pradeta pildyti forma;

9.2. per pokalbi su vertinamuoju direktorius aptaria pasiektus rezultatus, vykdant praeitais
metais suformuluotas uZduotis, ir kit4 praejusiq metq veikl4; po to suformuluoja einamqjq metq
uZduotis, siektinus rezultatus, jq vertinimo rodiklius fu rizikq, kuriai esant uZduotys gali btiti
neivykdytos; aptaria kompetencij q tobulinim4;

9.3. po pokalbio direktorius uZpildo vertinamojo i5vados form4 - ira5o pasiektq rezultafi4
vykdant uZduotis vertinim4 ir siDlymus del kompetencijq tobulinimo. Direktorius vertinamqji su
i5vada supaZindina pasira5ytinai. Vertinamajam atsisakius i5vadoje pasiraSyti, kad su Sia i5vada
susipaZino, suraSomas aktas ir jipasiraSo direktorius.

10. Progimnazijos vadovo pavaduotojo ugdymui veikla gali buti ivertinta:
10.1. labai gerai - progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ivykde uZduotis ir kai

kurie sutarti vertinimo rodikliai virsyti - darbuotojui numatoma 10 proc. arba didesne nei l0 proc.
kintamoji dalis (ne daugiau nei 50 proc.);

10.2. gerai - progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui i5 esmes fvykde uZduotis
pagal sutartus vertinimo rodiklius - darbuotojui numatoma iki 10 proc. kintamoji dalis;

10.3. patenkinamai - progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ivykde kai kurias
uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius - darbuotojui kintamoji dalis nenustatoma;

10.4. nepatenkinamai - progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui neivykde uZduodiq
pagal sutartus vertinimo rodiklius - darbuotojui nustatomas maZesnis pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientas, tadiau ne maZesnis, negu tai pareigybei numatytas minimalus koeficientas.

11. Direktorius per 3 darbo dienas nuo vertinamojo i5vados pasira5ymo arba akto sura5ymo
pateikia iSvad4 ir akt4, jeigu jis buvo sura5ytas, darbuotojq atstovui, kuris Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka igyvendina darbuotojq atstovavim4 (informavim4,
konsultavim4 ir dalyvavim4 darbdaviui priimant sprendimus) Svietimo istaigoje (toliau - darbuotojtl
atstovavim4 igyvendinantis asmuo).

12. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui apsvarsdius i5vadq ir su ja sutikus ar
nesutikus, ji pasira5yta grqlinama direktoriui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Jei
su i5vada nesutinkama, progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui sutikimu veiklos
vertinimo procedDra vykdoma pakartotinai, pokalbyje dalyvaujant darbuotojq atstovavim4
igyvendinandiam asmeniui.

13. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui sutikus su i5vada arba progimnazijos
direktoriaus pavaduotojui ugdymui nesutikus, kad jo vertinimo procedlra bltq vykdoma
pakartotinai, direktorius per 3 darbo dienas nuo i5vados gavimo pateikia iSvad4 ir akt4, jeigu jis
buvo sura5ytas, progimnazijos direktoriui ir Sis priima galutini sprendim4 del ivertinimo.

IV SKYRIUS
SKATINIMAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI UGDYMUI

PO METINIO VEIKLOS IVERTINIMO

14. Jei progimnazijos pavaduotojo ugdymui metine veikla ivertinama ,,labai gerai" arba
,,gerai",jis gali b[ti skatinamas teises aktq nustatytatvarka.



15. Jei progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla 3 metus i5 eiles buvo ivertinta
))gera7" arba,,labai geraT",jani (ai) siUloma isivertinti vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas,
blti iregistruotam Svietin-ro istaigq vadovtl rezerve ir pretenduoti tapti Svietimo fstaigos vadovu.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Jei progimnazijos direktoriaus pavaduotoias ugdymui per metus sirgo ne rnaLiau, kaip 4
menesius, suderinus su juo, kasrnetinis vertinimas gali bilti atidetas arba metq uZduotys
pakoregtrotos.



Vilniaus,,Sietuvos" progirnr-razij os
pavaduotoj r-1 ugdyrnr"ri

n-retinio veiklos vertir-rimo tvarkos apra5o
I priedas

VILNIAUS,,SIETUVOS" PROGIMNAZIJA

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

ETNAMUJU MErU UZouOryS

(data)

(sudarymo vieta)

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

UZduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis

vadovas vertins, ar nustatytos uZduotys
yra ivykdytos)

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali blti nelvykdytos (aptinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos 5iq uiduoiiq ivykdymui (pildoma kartu suderinus su darbuotoju):

3.1 .

J.J.

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

(darbuotojo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)



Vilniaus,,Sietuvos" progimnazij os
pavaduotojq ugdymui
metinio veiklos vertinimo tvarkos apraSo
2 priedas

VILNIAUS,,SIETUVOS" PROGIMN AZIJ A

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

(data)

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI REZULTATAI

2. Kiti svarbtis, metindse uiduotyse nenumatyti darbai, atlikti per atskaitinius
kalendorinius metus (pildo darbuotoias):

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UL,DUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS

kalendoriniu metu veiklos r ezultatai:

Metines uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai

(kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti

rodikliai, kuriais
vadovaudamasis

vadovas vertins, ar
nustatytos uZduotys yra

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

2.1,.

2.2

2.3

TOBULINIMAS
rezulta n uotis vertinimas:

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
3.1. Darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinirno
rodiklius Labai gerai E

3. Pasiektu rezul kdant uZduotis



3.2. Darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius Gerai E
3.3. Darbuotojas fvykde tik kai kr-rrias uZduotis pagal sr-rtartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai E
3.4. Darbuotojas neivykde uiduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

4. Pasiulymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4 (nurodoma, kokie mokymai
siDlomi):

4.t.
4.2.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

5. Vertinimo pagrindimas ir sifllymai:

(vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)

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

Su veiklos vertinimo iSvada ir sillymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:

(ko ner e ikia, i 5 br aukt i)

(darbuotojq atstovavim4 igyvendinandio asmer-rs pareigos) (parasas)
(vardas ir pavarde)




