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Sraullg R. KURSENU LoISELro-DARZELTo DARBUoToJV vEIKLos vERTINIMo IR
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRASAS

I. SKYRIUS
IVADINE DALIS

1. Darbuotojq veiklos vertinimo ir metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos
apra5as (toliau- tvarkos apra5as) nustato kasmetinio veiklos verlinimo ir pokalbio vykdymo tvark4, kuri
skirta pokalbj vedantiems Siauliq r. Kur5enq Lop5elio-darZelio (toliau - Lop3elis-darZelis) vadovams ir
pokalbyj e dalyvausiantiems darbuotojams.

2. Metinis veiklos veftinamasis pokalbis - tai svarbiausia veiklos valdymo sistemos dalis,

vadovo ir pavaldinio susitikimas, per kuri lvertinamas praejusio laikotarpio tikslq pasiekimas bei

vertinamojo darbuotojo kompetencijos, ir nustatomi ateinandio laikotarpio veiklos (tikslai) ir
tobulinimosi sritys.

3. Vertintojas - vadovas, kuris veftina tiesiogiaijam pavaldaus darbuotojo veikl4, ir asmuo,

kuriam 5is darbuotojas tiesiogiai pavaldus.
4. Vertinarnasis - pavaldinys, kurio darbine veikla yra vertinatna.
5. Metinio veiklos vertinimo pokalbyje dalyvauja darbuotojas ir pokalb! vykdantis asmuo.

Darbuotojas turi teisE kviesti LopSelio-darZelio darbuotojq atstov4. kuris Lietuvos Respublikos darbo

kodekso nustatytais atvejais ir tvarka igyvendina darbuotojq atstovavim4 (informavim4,
konsultavim4 ir dalyvavim4 darbdaviui priimant sprendimus) fstaigoje (toliau - darbuotojq
atstovavim4 igyvendinantis asmuo) ir kuris veiklos vertinimo pokalbyje gali dalyvauti stebetojo
teisemis.

6. Metinio veiklos vertinimo iSvados forma - dokumentas, kuriame fiksuojami metinio

lvertinimo pokalbio metu aptarti igyvendinti darbines veiklos tikslai, prieZastys, sutrukdZiusios tuos

tikslus pasiekti, numatomi darbines veiklos tikslai bei mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo poreikiai
ateinandiam periodui (iki kito vertinimo).

7. Darbines veiklos veftinimas - sistemingas visq darbuotojo atliekamq darbo uZduodiq
jvertinimas pagal aiSkiai apibreZtus kriterijus.

8. Vertinimo kriterijai - kriterijai, kuriais remiantis yra vertinama kiekvieno darbuotojo darbine
veikla. Vertinimo kriterijai privalo bDti vienodi visiems tas padias pareigas einantiems darbuotojarns.
Vertinimo kriterijai (5 priedas):

8.1. labai gerai- darbuotojas ivykde uZduotis ir virSiio kai kuriuos sutaftus vertinimo rodiklius;
8.2. gerai - darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutarlus veftinirno rodiklius;
8.3. patenkinamai - darbuotojas jvykde tik kai kurias uZduotis pagal sutarlus veftinimo

rodiklius;
8.4. nepatenkinamai - darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius.

II. SKYRIUS
METINIO POKALBIO PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

9. Veiklos veftinimo pokalbiai organizuojami vien4 karrq per metus. ne anksdiau kaip sausio 3 d.

ir ne veliau kaip sausio 31 d.

10. Lop5elio-darZelio vadovo !sakymu paskelbiamas Metinio veiklos vertinimo pokalbio
organizavimo laikas - pradLia ir pabaiga. Apie Metinio veiklos vertinimo pokalbio laikq paskelbiama
prieS 2 savaites iki pokalbiq pradZios.

I 1. fpareigoti darbuotojai:
I L I . informuoja darbuotojus apie pokalbiq terminus, ne veliau kaip 5 dienos iki pokalbio;
I 1.2. aprlpina pokalbio dalyvius pokalbio atmintinemis (2 priedas), veiklos vertinimo iSvadq



formomis, kitais reikiamais dokumentars:

1 1.3. sudaro pokalbiq grafik4 (1 priedas);

I 1.4. kaupia pokatbiq dokum.entus;

1 1.5. pranesa konkreciam pokalbio dalyviui suplanuoto pokalbio dat4' laikq ir viet4'

III. SKYRIUS

METINIIJuZouoclu,SIEKTINUREZULTATIJIRJUVERTINIMO
RODIKLIUNUSTATYMASDARBUOTOJAMSIRJVVEIKLOSVERTINIMAS

12. Tiesioginis darbuotojo vadovas, atsiZvelgdamas i Lopselio-darZelio metinio veiklos

plano priemones, Oaibuotojams, i.skyrus mokyojus, nustato metines uZduotis (toliau - uZduotys)'

siektinus rezultatus, jq vertinimo rodiklius ir rrzik4,kuriai esant uzduotys gali bfiti neivykdytos'

13. Darbuotojams nustatytos uza,,oty' turi buti aiskios' ivykdomos' turdti nustatyt4

lvykdymo termin4. Siektinq rezurtatq v..tinir"o rodikliai turi buti aiskls, leidZiantys ivertinti' ar

pasiektas 
Y-[H;:'ll';;t.r"nt uzduotys gari brti nelvvkdvtos- !"1t"'5"::l:,.1:::::::''

darbuotojo vadovas (toliau - vadovas) nustato ivertindamas nuo darbuotojo nepriklausandias

aplinkybes

15. Darbuotojo veiklos vertinimo procedura apima:

15.1. darbuotojo veiklo, nugffiira pokalbyje pagal orientacinius klausimus (4 priedas);

1 5.2. darbuotojo veiklos ivertinim4;
15.3. verlinimo i5vados suraSYm4

16. Darbuotojo veiklo, nugrin"ji-as susideda i5 dalinio veiklos vertinimo isvados (toliau

- iSvada) uZpildymo ir pokalbio su darbuotoju'

17. Vadovas pateikia ou,.u.,oto;.,i veiklos vertinimo iSvados form4 (3 priedas).

Darbuotojas uZpildo joje pagrindinius tl".r*i- kul.ndo'iniq metq veiklos rezultatus \t gr4L\na 14

vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Jos gavlmo'

l8.DarbuotojasirLopSelio-darLe|iovadovasarjoigaliotasasmuosusitariadelpokalbio
datos. Sekretorius sudaro ir isviesina darbuotoiq metiniq u.ikror vertinimo pokalbiq grafik4 (1

priedas)' 
19. vadovas iki pokalbio susipaz!sta su darbuotojo uzpildyta iSvados dalimi' Vadovas per

pokalbi "tf::T;"#a darbuotojo gebejimus vvkdvti,pul.'sl!::.:0.]":]T^'::iil"i:: #j:i*'
darbuotojo pusi.ktr^ rezultatus, uytaunl jam suformuluotas"uZduotis, ir jo veikl4 per praejusius

kalendorinius metus; 1 - r^-*^:^ oi-o-,,irr rnetrr rri.rrc 
I

rg.z. suformuluoja ir uzpildo vertinimo i3vados formoje einamqjq metq uZduotis'

siektinus rezultatus, jq vertinimo ,od'i'Cu, ir rizik4, kuriai esant uZduotys gali b[ti nefvykdytos;

lg.3.aptariairuZpildovertinimoi5vadosformojedarbuotojokvalifikacijostobulinim4.
20. po pokalbio vadovas 

"ZpiLao 
darbuotojo iivados Z ii A punktus - iraSo darbuotojo

pasiektq rezultatq vykdant uZduotis vertinim4 ir siulymus'

2l.Darbuotojas,kuristrumpiaukaip.6.mdnesiusPerkalendoriniusmetus,uZkuriuos
veftinama veikla, eina pareigas siu*. t-opselyje-a atLelyje' yra nevertinamas' o per pokalbl

suformuluojamos einamtiq metq uza.rolyr, siektini ,"tultuii,jq vertinimo rodikliai \r ttzika' kuriai

esant uZduotys gali blti neivykdytos' -^r-^:a: r^-L^ .,iaro /hr*rn nerkeltas i I '

22.Jeigudarbuotoja,u"ninu-aisiaismetaispakeited.ufuv.iet4(buvoperkeltasikitas
pareigas), pradejo eiti pareigas.p-asibaigus atostogoms vaikui priZiureti' po ilgo nedarbingumo ar

pan., tuom"t d;;;;t"J^ si11 guti nevertinamas, o per 15 darbo dienq nuo tarnybiniq pareigq

vykdymo pradZios per pokalbi uZp^i^ldom1 tit iSuuab' to"ot I skyriaus 2 it 3 dalys' kurioje

darbuotojui nustatomi einamqiq ,oii.r titrrui ir vertinimo kriterijai, tadiau tik tuo atveju' jeigu

einamqjq metq lieka ne maZiau i;6 e menesiai. Likus maLiiu kaip 6 mdnesiams' 5i forma

nepildoma.
23. Bendras grlZtamasis rYSYs:



23.f . iSsiaiSkinamos pagrindines darbo problemos, kli[tys, darbuotojo aktualijos;

23.2. orientacinis klausimas: ,,Kas dar yra svarbaus, kq noretumete apsvarstyti?

24. Pokalbio trukme ne ilgesne kaip I valand4.

25. Pagrindines pokalbio taisykles:
25.1. kiekvienoje pokalbio dalyje pirmas pasisako darbuotojas, veliau savo nuomonq

pasako vadovas.
25.2. pokalbio metu daugiau kalba, yra kalbinamas darbuotojas.

25.3. vadovas palaiko ir ugdo, o ne teisia darbuotojE'
25.4. svarstomi veiklos, elgesio faktai, o ne asmenybes bruoZai.

25.5. aptariami konkreths faktai ir sutariami konkretls tikslai.

IV. SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO APLINKA IR PRIEMONES

26. Metinio veiklos vertinimo pokalbio aplinka turi bfiti:
26.1. neutrali patalpa: ne vadovo ir ne darbuotojo darbo kabinetas;

26.2. jauki;
26.3. jei yra galimybe, Metinio veiklos vertinimo pokalbio viet4 pasirenka darbuotojas;

26.4. patogi darbuotojams ir pokalb! vykdantiems vadovanrs;

26.5.be iSoriniq trukdZiq ir streso Saltiniq (triuk5mas, nepakankarnas apSvietimas,

nekomfortiSka patalpos temperattira ir pan.)'
27. Vykstant Metinio veiklos vertinimo pokalbiui turi blti prieinami diskusijai reikalingi

dokumentai ir informacijos Saltiniai :

27.1. LopSelio-darZelio strateginis ir metq veiklos planas;

27.2. vertinamo darbuotojo pareigybes apra5ymas arba pareiginiai nuostatai,

27.3.kiti., su Metinio veiklos vertinimo pokalbiu susijE, dokumentai (apraiai, rekomendacijos ir

pan.);
27 .4. Lopielio-darZelio poreikiq tyrimq ir analizes rezultatai:

27.5.interneto prieiga, kuri lgalina susipaZinti su pokalbiui reikalinga informacija;

27 .6. paskutinio vertinamojo pokalbio rezultatai;
27.7. uLfiksuotos informacijos apie verlinamq darbuotojq faktai (stebetos veiklos apra5ymai,

protokolai ir pan., atsiliepimai, skundai ir pan.);

27.8. darbuotojo kompetencijq (!si-) verlinimo rezultatai per verlinamqii laikotarpi;

27.9.Metinis veiklos verlinimo pokalbis gali blti vykdornas ir nuotoliniu b[du. naudojant

internetinio ry5io priemones.

V. SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO ISVADOS IR PASIEKTU SUSITARIMV

FIKSAVIMAS

28. Metinio veiklos vertinimo pokalbio rezultatai yra fiksuojami ra5tu, pildant Metinio veiklos

vertinimo i5vad4 (3 priedas), kurioje fiksuojami galutiniai per pokalbi sutarti vertinimai ir ateities

tikslai.
29. Vadovas darbuotoj4 su veiklos vertinimo iSvada supaZindina pasira5ytinai. Darbuotojui

atsisakius iSvadoje pasira5yti, kad su Sia iSvada susipaZino, sura5omas aktas ir jipasira5o vadovas.

30. Vadovas per 3 darbo dienas nuo darbuotojo i3vados pasira5ymo arba akto suraSymo

pateikia isvad4 ir akt4, jeigu jis buvo sura5ytas, Lop5elio-darZelio darbuotojq atstovui, kuris

Li.truor Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka igyvendina darbuotojq

atstovavim4 (informavim4, konsultavim4 ir dalyvavim4 darbdaviui priimant sprendimus) lop5elyje-

darZelyje (toliau - darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo).

31. Darbuotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su i5vada, j4

pasira5o ir grqLina vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Darbuotojq

itstovavim4 igyvendinandiam asmeniui nesutikus su iSvada, darbuotoio sutikimu darbuotojo veiklos

vertinimo procedlra vykdoma pakarlotinai Apra5o nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju

dalyvaujant darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui.



32. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui sutikus su i5vada arba darbuotojui
nesutikus, kad jo vertinimo procedlra b[tq vykdoma pakartotinai, tiesioginis darbuotojo vadovas
per 3 darbo dienas nuo i5vados gavimo pateikia iSvad4 ir aktq, jeigu jis buvo suraSytas, lop5elio-
darZelio vadovui ir Sis priima Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
darbo apmokejimo istatymo 14 straipsnio 1l dalyje nurody4 sprendim4.

33. Jeigu, pakarlotinai atlikus vertinimo procedflr4 Apra5o nustatyta tvarka, darbuotojq
atstovavim4 igyvendinantis asmuo nesutinka su tiesioginio darbuotojo vadovo pateikta iSvada,
suraSyta po pokalbio, kuriame jis nedalyvavo, jei darbuotojas sutinka, darbuotojo veiklos vertinimo
procedlra vykdoma pakarlotinai Apra5o nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju dalyvaujant
darbuotoj q atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui.

34. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui sutikus su savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos arba jos fgalioto asmens pateikta lop5elio-darZelio vadovo
vertinimo iSvada, savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija arba jos igaliotas asmuo
priima Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
istatymo l4 straipsnio 10 dalyje nurody4 sprendim4.

35. Svarbiausias rezultatas - vadovo ir darbuotojo susitarimas bei abipusis isitikinimas, kad
darbas ateityje bus sekmingesnis.

36. Pokalbio dalyviai, darbuotojai saugantys pokalbiq dokumentus turi uZtikrinti pokalbio ir
dokumentq saugum4 ir konfidencialum4.

37. Galutinds, suderintos ir abiejq pokalbio dalyviq pasira5ytos Metinio veiklos veftini.-o
pokalbio formos vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas saugomas darbuotojo asn-rs
bvloie.

PRITARTA
LopSelio-darZel io tarybos 2020- | 1 -26

posedZio protokoliniu nutarimu Nr.
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DarbuotoJo GidasJavail



Darbuoto.iq veiklos vertinimo ir rnetinio veiklos
vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos apraSo

2 priedas

ATMINTINE

Kas yra Metininis (veiklos vertinimo ) pokalbis ir kaip jam pasiruo5ti?

Kada vyksta darbuotojq metinis ( veiklos vertinimo) pokalbis:

. Metinis pokalbis - sausio men. praejusiq metq rezultatq ivertinimo, tikslq sekantiems metams

nustatymo, kompetencijq aptarimo/ivertinimo ir ugdymo tikslq nustatymo pokalbis.

. Pusmedio rezultatq aptarimo pokalbis - liepos men. - aptariamas darbo tikslq vykdymo progresas,

jei reikia, keidiami, papildomi, koreguojami individualls darbo tikslai.

. Periodiniai pokalbiai - rekomenduojama vadovams kas menesi individualiai su darbuotoju aptarli

einamqjq uZduodiq vykdym4.

Pokalbiq tikslai:

. Su savo tiesioginiu vadovu aptariama vykdytos uZduotys, projektai. tikslai.

. 15 vadovo gaunamas griZtamasis rySys, kaip yra vertinamos vykdytos uZduotys.

. Kaftu su vadovu i5keliami darbuotojui ai5k[s ir konkretfls kitq metq darbo tikslai.

. Su vadovu aptariama, kaip darbuotojo individualls darbo principai suderinami su

skyriaus/padalinio/organizaciios vertybemis, kompetencijomis ir geresniu/efektyvesniu jq
panaudojimu tikslq pasiekimui.

. Aptariamos darbuotojo stipriosios puses ir nustatoma, kokius igudZius ir sugebejimus reikia

tobulinti.

. Susitariama kaip ir kada bus tobulinamos kompetencijos.

. Aptariama tan, kas darbuotoj4 motyvuoja, iSsiai5kinami lflkesdiai darbe'

Susitarimas d6l metinio (veiklos vertinimo) pokalbio:

. Pokalbis vyksta tarp tiesioginio vadovo ir darbuotojo. '
Vadovas 1 - 2 savaites iki pokalbio susitaria su darbuotoju pokalbio dat4, laik4 ir vietE. Pokalbis gali

vykti posedZiq kambaryje arba kitoje sutafloje ramioje vietoje.

. Sutarus pokalbio dat4, darbuotojas ir vadovas (kiekvienas atskirai) ruo5iasi pokalbiui - uZpildo

Metinio (veiklos vertinimo) form4. Darbuotoias turi tureti maZiausiai savaitE laiko pasiruoSimui.

PasiruoSirnas Metiniam (veiklos verlinimo) pokalbiui:

. Pildydamas Metinio (veiklos verlinimo) pokalbio formq pirmq kart4 darbo tikslq dalyje sura5o

pagrindines savo uZduotis, darbus, projektus. o .leigu ruo5iasi pusmedio pokalbiui -perZitrri metq

pradZioje su vadovu sutartus ir uZraSytus savo darbo tikslus, suraSo komentarus apie eig4, pasi[lymus.
jeigu reikia tikslus keisti. o Jeigu ruo5iasi metq veiklos vertinimo ir aptarimo pokalbiui - perZilri
sutartus metq tikslus ir sura5o savo komentarus apie tikslq pasiekim4 ir pildo sekandiq metq tikslus,

apgalvodamas, kokius tikslus gali/nori sau iSsikelti kitiems metams.



. {raSydamas savo darbo tikslus, darbuotojas tikslus raSo pagal tikslq SMART taisyklg. Tikslas turi
blti konkretus, i5matuoj amas, pasiekiamas, svarbus, apibreZtas laike.

. UZpildgs veiklos tikslq dalis, darbuotojas toliau pildo rekomenduotin4 savo kompetencijq vertinim4
( jei toks vertinimas organizacijoje paruoStas). Vertindamas savo kompetencijas, darbuotojas galvoja
apie save esamo DARBO situacijose. Darbuotojas i5 kiekvienos kompetencijos turi iSsirinkti ir
paLymeri dvi elgsenas. Vien4, kuri jo manymu yra jo stiprioji puse darbe, bei nurodyti konkretq
darbini pavyzdi, kuris pagristrl t4 stipriqi4 pusg. Taip pat i5rinkti savo tobulintin4 elgsen4 darbe ir
nurodyti pavyzdi.

. Toliau pildoma asmeniniq tobulinimo tikslq forma. Darbuotojas, atsiZvelgdamas i keliamus tikslus
bei tobulintinas kompetencijas /savybes/igldZius iraSo, k4 nordtq tobulinti, ko noretq i5mokti. kur
galvoja to mokytis, kokias priemones taikyti - kas gali jam padeti.

. Toliau darbuotoias pildo perspektyvos aptarimo formos dali. Apgalvoja ir uZsiraSo: Kas jam patinka
dabartiniame darbe? Kas ji skatina gerai dirbti dia? Kas ji "ikvepia" darbe? Kaip darbuotojas save

mato aftimiausioje ateityje - metq/dvejq perspektyvoje, k4 noretq drrbti? K4 noretq keisti? Kaip
tenkina darbo s4lygos? Kaip tenkina atlyginimas? Jei nordtq keisti, kokie argumentai bUtq, k4 ruoSiasi
daryti kitaip?

Pokalbio eiga:

. Sutart4 dien4 ir valand4 darbuotojas ir vadovas susitinka pokalbiui.

. Pokalbis trunka 7 - 2,5 var.

. Pokalbio metu darbuotojas ir vadovas diskutuoja bei aptaria tai, k4 sura5d kiekvienas savo formoje
tol, kol pasiekia vienodo vertinimo/sutarimo.

. Vadovas ir darbuotojas sutaria sekandio periodo tikslus, aptaria kompetencijas/tobulintinas ir k4
darbuotojas tobulins bei kaip.

. Aptariama darbuotojo motyvacija, llkesdiai. Jeigu vadovas neturi konkrediq atsakymq i darbuotojo
motyvacijos klausimus, sutariama, kada vadovas darbuotojui atsakys i Siuos klausimus.

. Vadovas kartu su darbuotoju sutaria konkredi4 dat4, kuriai forma papildoma pokalbio metu aptaftais
dalykais.

Po pokalbio:

. Po pokalbio darbuotojas suveda galutini bendrai sutartq vertinim4 bei susitarimus savo formoie ir
nusiundia vadovui. Sutarta galutine forma yra pagrindinis darbuotoj o uZduodiq, tikslq ir kompetencij q

tobulinimo dokumentas.

. UZpildyt4 ir patvirtint4 vadovo bei darbuotojo paraSais veiklos vertinimo ir aptarimo forma
saugojama darbuotojo asmens byloje.

. Vadovo isakymu paskirtas atsakingas uZ veiklos vertinim4 asmuo, remdamasis pokalbiq rezultatais.
analizuoja gautus veiklos vertinimo rezultatus, darbuotojq tobulinimo poreiki, numato priemones.

Kitais metais veiklos verlinimo formos naudojamos kaip pagrindas vadovui pradedant pokalbi su

darbuotoiu.



Darbuoto.iq veiklos verlinimo ir metinio veiklos
veftinirno pokalbio su darbuotoju tvarkos apra5o

4 priedas

ORIENTACINIAI METINIO VERTINAMOJO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO
KLAUSIMAI

I DALIS PRAEJUSIO LAIKOTARPIO TIKSLAI (UZDUOTYS)

1. Koks buvo J[sq tikslas?

2. Kaip vertinate savo rezultat4?

3. Kokiais faktais, argumentais remiates, vertindamas savo rezultatE?

4. Kai galvojate apie savo veikl4 pernai, kuo didZiuojates, o del ko nesmagu?

5. Ko pasimokete i5 Sios veiklos?
6. Kokiq pasillymq turite musq komandai?

7. Kokias kompetencijas panaudojate, kuo prisidejote?

rr DALrs BusrMo (ATETNANCTOI LATKOTARPIO TIKSLAI (UZDUOTYS)

1. Ko Jums reikia, kad rezultatai augtq ir toliau?

2.ULkEnorite btti atsakingas Siame projekte?

3. Kokias kompetenciias panaudojote, kuo prisidejote?

4. Kokiq uZduodiq nenorite daryti? Kas turi pasikeisti, kad galetumete.ias ivykdyti?
5. Kas galetq.Iums padeti?

6. Kokios pagalbos i5 mangs (vadovo) Jums reikia?

7. K4 manote apie 5i tiksl4? Kuo jis Jums galetq blti naudingas?

8. Kokia Sio tikslo prasmd Jums asmeni5kaiikitiems Zmondms ar mlsq organizacijai?

9. Kaip vertinate ateinandiq metq tikslus ir kaip galite prie jq prisideti?

III DALIS ASMENINIAI TOBULINIMOSI TIKSLAI
1. Kokias geras kolegq iniciatyvas ir pasiekimus pastebejote?

2. Kokias geras iniciatyvas pastebejote kitur ir k4 galime pritaikyti m[sq organizacijoje/savo

veikloje?
3. Kokiq kompetencijq savo darbe nepanaudojate?

4.Kq naujo norite iSmokti?

5. Kokius igudZius norite patobulinti?

6. Kuo galetumet praturlinti savo Ziniq krepSeli?

7. Kokiomis Ziniomis, patirtimi galetumete pasidalinti?

8. Koki4 prideting veftg organizacrjai gali sukurti mfisq komanda? Kas galetrl tai padaryti? Kokiq

igudziq tam reiktq?

IV DALIS DARBUOTOJO PERSPEKTYVOS APTARIMAS
1. Kaip vertinate savo veikl4?
2. Ko reikia, kad rezultatai augtq ir toliau?

3. Kas darbe dZiugina? Kas "veZa"?

4. Kas erzina, trukdo?
5. Kokios uZduotys, darbai neleidZia rniegoti arba verdia strykteleti i5 lovos?

6. K4 gaunate Siame darbe (be atlyginimo)?
7. Kaip jaudiates Sioje organizacijoje?

8. Kas mano (vadovo) darbe, padalinio/skyriaus/organizacijos veikloje galetq b[ti kitaip?

9. Kokiq pasillymq turite musq komandai/organtzactjai?



Darbuotojr-1 veiklos vertinimo ir rnetinio veiklos
veftinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos apraSo

3 priedas

(Veiklos vertinimo i5vados forma)

Siauliu r. KurS6nu Lorr5elis-darZelis

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

2- Ilirluotvs. neiwkdvtos ar ivvkdytos i5 dalies ddl numaWtq rizikq (iei tokiq buvo

UZduotys PrieZastys. rizikos

2.1

2.2.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma. iei buvo atlikta papildomu, svariq istaigos veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos
Poveikis Svietimo istaigos

veiklai

3.1
taJ.L.

indiniai usiu kalendoriniu metu veiklos rezultatai

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaujantis

veftinama ar nustatytos
uZduotvs ivykdytos

Siektini rezultataietines uZduotys (toli

- uZduotys)



i.J.

3.4.

35

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVE,RTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kdant uZduotis isivertinimas

6. Kom kurias nor€t tobulinti

(darbuoto.jo pareigos) lvardas ir pa,'arde) (data)

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, io pagrindimas ir siiilymai:

zl Peknresuotos 0iusiu metu veiklos uZduotvs (iei tokitl buvo) ir rezultatat

UZduotys
Siektini

rezultatai

Rezultatq veftintmo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar

nustatytos uZduotYs

ivykdytos)

Pasiekti
rezultatai irjq

rodikliai

4.1
A '''

UZduodiq ivykdymo aPraSYmas
PaZymimas

atitinkamas langelis

Labai gerai I5.1. UZduotys ivykdytos ir vir$ijo kaikuriuos sutartus vertrntmo

IS

Gerai !5 2. IlZduotvs i5 esmds ivvkdytos pagal sutartus vefiinimo rodtkltus

Patenkinama !5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vefilnlmo

LS

Nepatenkinama n5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

(para5as )

iticsiogirr io r ador o Pureigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (datr)



9. Kitq metq uZduotvs
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne da

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais vadovauj antis

vertinama. ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

UZduotys Siektini rezultatai

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybes, kurios
gali tur€ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(nildoma sudcrinus su radovu)

10.r.
r02.
10-3.

(r'adovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

(darbuokr.io pareigos) i pa raSas) (vardas ir pavardi')

Su veiklos vertinimo iSvada ir sillymais susipaZinau ir sutinku/nesutinku:
(ko nereikia" iSbraukti)

(darbuoto.lq atstovavirn4 j,e1'vendinandio asmcns pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)

(data)

(data)

(dirta)
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