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MOKYKLOS DARBUOTOJU METTNTO VETKLOS VERTTNTMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. TelSiq meno mokyklos(toliau - Mokyklos) darbuotojq metinio veiklos veftinimo
tvarkos apraSas (toliau - ApraSas) nustato darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutarlis, kasmetinio
vertinimo tvark4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m.
balandZio 5 d. nutarimu Nr. 254 patvirlintu Valstybes ir savivaldybiq fstaigq darbuotojq veiklos
vertinimo tvarkos apra3u.

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

4. Mokyklos bibliotekininkas vertinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kult[ros
ministro 2017 m. rugsejo 19 d. isakymu Nr. lV-948 patvitintu 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

del atlyginimo, darbo vietos ar pareigq, vykdant galimus struktlrinius pokydius;
5.2. . realiruoti vystymosi tikslus, skifius darbuotojams nukreipti ir jq veiklai tobulinti;
5.3. prisideti prie darbuotojq pasitenkinimo ir motyvacijos, skatinant darbuotojus gerinti

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

veiklos, strateginiais planais;
5.5. pletoti Mokyklos darbuotojq bendradarbiavimo kultlr4.
6. Metinio veiklos vertinimo tikslai:
6.1. kelti realiai ivykdomus individualius tikslus ir ivertinti laimejimus;
6.2. malizuoti darbuotojo veiklq ir skatinti atsakomybg uZ savo veiklos rezultatus;
6.3. analizuoti darbuotojo kompetencijq ([si-) vertinimo rezultatus;
6.4. nustatyti privalumus ir tobulintinas sritis;
6.5. nustatyti darbuotojo ugdymo (-si) poreikius;
6.6. padeti darbuotojui tobuleti;
6.7. ivertinti darbuotojo atliekam4 darb4 pagal aiSkius kriterijus;
6.8. suteikti darbuotojui griitamq;i rySi apiejo atliekam4 darb4;
6.9. didinti darbuotojo motyvacij4 tobuleti;
6. 10. nustatyti darbuotojo mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
6.11. i5siai5kinti darbuotojo prioritetus ir llkesdius.



III SKYRIT]S
DARBUOTOJU METTNIU UzDUOaIU NUS'I'A]'YMAS il{ Vr!TKLOS VER'rrNrMO

PROCEDURA

7. Tiesioginis darbuotojo vadovas Mokyklos direktorius atsiZvelgdamas i Mokyklos
metinio veiklos plano priemones, darbuotojams nustato metines veiklos uZduotis (toliau
uZduotys), siektinus rezultatus, jq verlinimo rodiklius ir rizik4, kuriai esant uZduotys gali b[ti
neivykdytos.

8. Nustatomos ne maLian kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys. Kiekviena uZduotis gali
tureti daugiau negu 1, bet ne daugiau kaip 3 rezultatq veftinimo rodiklius. UZduotys turi biiti
aiSkios, lvykdomos, tureti nustatlt4 ivykdymo terminQ. Siektinq rezultatq vertinimo rodikliai
turi biiti aiSkfis ir leisti ivertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas, ojq reikSmes pamatuojamos
ir apskaidiuojamos, patikimos ir nesunkiai patikrinamos.

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

ivertindamas nuo darbuotojo nepriklausandias aplinkybes.
10. Darbuotojams numatltos uZduotys patviftinamos Mokyklos direktoriaus isakymu, su

nustatytomis uZduotimis, siektinq rezultatq verlinimo rodikliais ir rizika darbuotojai
supaZindinami pasiraSy,linai.

11. UZduotys, siektini rezultatai ir jq verlinimo rodikliai darbuotojui turi buti nustatyti
kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam Mokyklos darbuotojui -
per 1 menesi nuo priemimo ipareigas dienos. Jeigu priemus i pareigas darbuotoj4 iki einamqjq
kalendoriniq metq pabaigos lieka maZiau kaip 6 menesiai, tokiam darbuotojui metines uZduotys,
siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitq metq sausio 31

dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai nenustatomi.
12. . Darbuotojo veiklos nagrinejimas susideda iS dalinio i5vados uZpildymo ir pokalbio

su darbuotoju. Vertinimas vykdomas, vadovaujantis Valstybes ir savivaldybiq istaigq
darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u.

13. Tiesioginis vadovas pateikia darbuotojui i3vados form4 ne veliau kaip iki sausio 20 d.,
kurioje darbuotojas uZpildo pagrindinius praejusiq metq veiklos rezultatus ir gr4Lina j4
tiesioginiam vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos ir susitaria del
pokalbio datos.

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

15. Darbuotojui rengiantis pokalbiui, sillytina prie5 tai atlikti darbines veiklos analizg,

isivardinti ir i5analizuoti prieZastis, prielaidas, kurios s4lygojo pasiektus ir (ar) nepasiektus
tikslus, uZduotis. Darbuotojui i5 anksto pateikiami orientaciniai klausimai:

15.1. svarbiausias uZduotis turejote atlikti per praejusius metus?
15.2. kuriuos darbus, projektus (ar pan.) vadintumete didZiausia savo darbo metq sekme?
15.3. kokios uZduotysjums sekesi geriausiai, kodel?
15.4. su kokiomis problemomis ir sunkumais susidirete atlikdami uZduotis?
15.5. kuriuos darbus, uZduotis, funkcijas vykdydami patyrete daugiausia trukdZiq,

problemq, itampos, streso? Kokios buvo prieZastys?
15.6. k4 nauj o i5mokote ir pradejote taikyti savo darbe?
15.7. kokiuose mokymuose dalyvavote praejusiais metais, kQ pritaikete?
15.8. kokius matltumete einamqjq metq savo veiklos tikslus ir uZduotis?
15.9. kokios pagalbos reiketq sekmingam numatyttl uZduodiq vykdymui?
15.10. kokiuose mokymuose biitq tikslinga dalyvauti?
15.11. kuo ir kaip galetq padeti tiesioginis vadovas?
15.12. kokiq sugebejimq ir igudZiq reiketq uZduodiq atlikimui?
15.13. kuriq darbq, uZduodiq, funkcijq noretumete atsisakyti ateityje, perduoti kam nors

kitam?



15.14. kuriq darbq, uZduodiq, funkcijq, naudingq Mokyklos veiklai, noretumete imtis
ateityje, jeigu sudary,tume galimybes atsisaklti labiausiai nemotyvuojandir+ veiklq?

16. Metinio pokalbio metu turi biiti laikomasi Siq nuostatq:
16.1. kiekvienoje pokalbio dalyje pirmas pasisako darbuotojas, veliau savo nuomong

pasako vadovas;
16.2. vadovas palaiko ir ugdo, o ne teisia darbuotoj4;
16.3. aptariami ir analizuojami darbuotojo veiklos, elgesio faktai, o ne asmenyb6s bruoZai.
17. Darbuotojui atsisakius i5vadoje pasiraSyti, kad su Sia iSvada susipaZino, sura5omas

aktas. Tiesioginis vadovas su pasira5yta i5vada ir aktu per tris darbo dienas supaZindina darbuotojq
atstovavim4 igyvendinanti asmeni (profesines s4jungos ar darbo tarybos atstov?).

18. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su i5vada, j4
pasira5o ir gr4Lina tiesioginiam vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Jei
nesutinkama su tiesioginio vadovo silloma iSvada, apie tai paZymima i5vadoje ir nurodomi
nesutikimo argumentai. Toliau verlinimas vyksta Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta
tvarka.

19. Darbuotojq atstovavimq igyvendinandiam asmeniui sutikus su iSvada arba darbuotojui
nesutikus, kad jo vertinimo procedlra bitq vykdoma pakartotinai, tiesioginis vadovas per 3 darbo
dienas nuo i5vados gavimo pateikia i5vadq ir akt4, jeigu jis buvo sura5ytas, Mokyklos direktoriui ir
Sis priima Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
istatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodl4 sprendim4.

20. Darbuotojo veikla, pasiekti rezultatai, vykdant suformuotas uZduotis, verlinami pagal
vertinimo rodiklius. Kiekvienas vertinimo rodiklis turi savo kiekybinius, kokybinius, laiko ir kitus
rodiklius, kuriais vadovaudamasis vadovas vertina, ar nustatytos uZduotys yra ivykdytos:

20.1. labai gerai: darbuotojas ne tik ivykde visas uZduotis, bet ir vir5ijo kai kuriuos sutarlus
vertinimo rodiklius - darbuotojui numatoma 10 proc. kintamoji dalis;

20.2. gerai: darbuotojas ivykde daugiau nei 80 proc. uZduodiq pagal sutaftus vertinimo
rodiklius darbuotojui numatoma 5 proc. kintamoji dalis;

20.3. patenkinamai: darbuotojas ivykde maZiau nei 80 proc. uZduodiq pagal sutafius
vertinimo rodiklius - darbuotojui kintamoji dalis nenustatoma;

20.4. nepatenkinamai: darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutaftus veftinimo rodiklius -
darbuotojui nustatomas maZesnis pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas, tadiau ne
maZesnis, negu tai pareigybei numatytas minimalus koeficientas.

21. Tuo atveju, kai darbuotojas, kurio veikla vefiinama, del svarbiq prieZasdiq negali
dalyvauti vertinimo pokalbyje (pvz., del nedarbingumo, komandiruotes, atostogq), pokalbis
atidedamas iki to laiko, kol i3nyks prieZastys, del kuriq pokalbis negali ivykti. Tokiu atvej u
vertinimas gali biiti vykdomas ir po vasario I d.

22. Darbuotojo, negalindio dalyvauti vertinimo pokalbyje del svarbiq prieZasdiq, veikla
gali b[ti vertinama ir jam nedalyvaujant, pagal pateikt4 verlinimo iSvadq, jei yra darbuotojo
raSytinis pra5ymas (i5skyrus atvejus, kai veikla tiesioginio vadovo yra iverlinta patenkinamai arba
nepatenkinamai). Siuo atveju, Mokyklos vadovas sprendZia, ar tenkinti darbuotoj o para5ymq atlikti
jo veiklos vertinim4 jam nedalyvaujant ar ne.

23. Suderintos ir Mokyklos direktoriaus bei darbuotojo pasira5ytos metinio veiklos
veftinimo pokalbio formos vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas saugomas
darbuotojo asmens byloje.

24. Sausio 31 d. raSomas fsakymas del numatytos kintamosios dalies nustatymo 12
menesiq - nuo vasario I d. iki kitq metq sausio 3 1 d.
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