PATVIRTINTA
Marijampoles Stduvos gimnazijos direktoriaus
2Ql7 m. gruodZio 28 d. isakymuNr, V-l5g
METTNTO DARBUOTOJV VETKLOS YERTTNTMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I' Metinio veiklos vertinimo tvarkos apraias (toiiau - Tvarka) nustatq kasmetinio veiklos
vertinimo tvark4, dokumentavim4 ir skircas Marijarnpol6s Stduvos gimnazijos (toliau GimrrazUa)
vadovams ir metiniame veiklos vertiniame dalyvaujantiems darbuotojams.
2. Tvarka paruo5ta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybes ir savivaldybiq istaigq
darbo apmokejimo istatymu, Valsrybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos

,

aprasu.

3. Tvarka netaikoma mokltojams, pagalbos mokiniui specialistams, direktoriaus
pavaduotojams ugdymui, darbuotojams, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui.
4. Pagrindines Tvarkoje vartojamos s4vokos:
4.1. Metinis darbuotojq veiklos vertinimas -Gimnazijos vadovo ir darbuotojo susitikimas,
kurio metu ivertinamos metq uZduotys it pasiekli rezultatai;
4.2' Vertintojas - Gimnazijos vadovas, Gimnazijos darbuotojo vadovas, kuris vertina jam

tiesiogiai pavaldaus darbuotojo veikl4;
4.3. Vedinamasis - Gimnazijos darbuotojas, kurio veikla 1'ra vertinama;
4.4. Vertinimo rezultatai vienodi visiems tas padias pareigas einantiems darbuotojams:
4.4,1.1abu gerai - darbuotojas ivykdd uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius:
4.4.2. gerat - darbuotdas i5 esm6s irykdd uZduotis pagal sutartus vertinimo rodikiius;
4.4.3. patenkinarnai - darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius;
4.4.4. nepatenkinamai - darbuotojas neirykde uiduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius;
4.5. Metinio veiklos vertinimo i5vada - dokumentas, kuriame fiksuojami darbuotojo pasiekti
rezultatai, lykdant jam suformuluotas uZduotis, veiklq per praejusius kalendorinius metus,
suformuluojamos einarnqiq metq uZduotis, siektini rezultatai, jq vertinimo rodikliai ir rizika, kuriai
esant uZduotys gali b[ti neivykdytos, numatomas darbuotojo kvalifikacijos tobuiinimas (1 priedas);
4.6. Darbuotoj q ratstovas - Girnnazijos darbo taryba.

II. VEIKLOS YERTINIMO PASKIRTIS IR TIKSLAI
5. Veiklos vertinimo Daskirtis:
5.1. paskatinti darbuotojus gerinti individualq veiklos atlikim4;
5.2. rasti sprendimus kaip individualq veiklos atlikimq suderinti su Gimnazijos veiklos
planais;
5,3, atsifuelgiant i Gimnazijos situacij4, numaty'ti prioritetines darbo funkcijas, vadovaujantis
darbuotoj o pareigybes apra5ymu
6. Metinio veiklos vertinimo tikslai (2 priedas);
6.1. ivedinti Girnnazijos darbuotojq praejusiq kalendoriniq metq veikl4 pagal nustatl'tas
metines uZduotis, sieklinus rezultatus irjq vertinimo rodiklius;
6.2. kelti realiai fvykdomas metiaes uZduotis;
6.3. ivertinti darbuotojo atliekam4 darb4 pagal ai5kius rodiklius ;
6.4. nustatyti darbuotojo mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

III. METINIO VEIKLOS VERTINIMO PLANAVIMAS IR ORGANIZA\TMAS
7; Metinis veiklos vertinimas vykdomas reguliariai, atliekamas vien4 kartq per metus, ne
veliau kaipl:iki sausio
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8'"Gimnazllps vadovas tvirtina Metinio veiklos vertinimo pokalbiq organizavimo laik4
(3 priedas).
9. Tiesioginis Gimnazijos darbuotojo vadovas, atsiZvelgdamas Gimnazijos metini veiklos
i
nustato metines uZduotis (toliau - uZduotys) siekiamus rezuliatus, jq
vertinimq
*T3,11l1.jliarns
rodiklius-ir rizik4, kuriai esantuzduorys gali buti neivykdyto, (l pri.d*,
1 sky.ius).
10. Vertinamasis
yglklos vertinimo i5yadoig
plaejusiq kalendoriniU
meq veiklos rezultatuper 3 darbo dienas
kaip
---nuo jos gavimo.
I 1. Technini kasmetinio veiklos vertinimo pokalbio apr[pinim4 bei
organizavimq vykdo
pradZiq. irLpabaig4

vertintojas.

12; Daxbuotojo veiklos vertinimo procedtira apima:
12.1. darbuotojo veiklos nagrinej imq;
12.2. darbuotojo veiklos ivertinim4;
12.3. vertinimo iSvados suraivma.
13' Susidarius situacijai, gt viltiy vertintojui priklauso neproporcingai daug vertinarnqiq,
Gimnazijos vadovas priima sprendimq d6l vertintojo pur-tyri-o.

IV. METINIO VEIKLOS VERTINIMO VYKDYMAS, UZOUOdT FORMULAYIMAS
Vertintojas per pokatbi su vertinanuoju:
14.1' aptaria darbuotojo pasiektus rezultatus, vykdantjam suformuluotas uZduotis, irjo veikl4
per praejusius kalendorinius metus;
14.2. pateikia suformuluotas einarnqjq metq uZduotis, siel<tinus rezultatus, jq vertinimo
rodiklius ir rizik4, kuriai esant uZduotys gali btti neivykdytos;
143. aptaria darbuotojo kvalifikacijos tobulinim4.
l5l'Po pokalbio vertintojas uZpildo darbuotojo i3vados form4 - iraso darbuotdo pasiekq
rezultatq V$rtdant uZduotis vertinim4 ir siElymus.
16ll Metines veiklos uZduotys, siektini rezultatai ir iq vertinirno rodikliai Gimnazijos
darbuotoju& turi btrti nustalrti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einarnaisiais metais priimtam
darbuotoj$ - per vien4 menesi nuo priemimo i pareigas dienos.
17. Pokalbio tnrkrne - ne ilgesne kaif 1 valanda.
18. Darbuotojams nustatytos uZduotys turi buti ai5kios, ivykdomos, turdti nustatyt4
ivykdymo terminq.
19. Kiekvienos uZduoties kiekvieno siektino rezultato vertinimo rodiklis turi buti ai5kus.
leidZiantis ivertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas.
20. Rizikq kuriai esant uiduotys gali btiti neivykdytos, tiesioginis darbuotojo vadovas
nustato ivertindamas nuo darbuotojo nepriklausandias aplinkybes.
21. Vertinant pasiekh.rs rezuitatus, pagal nustatJrtus rodiklius, ivertinamos ir darbuotolo
,,naudotos kompetencijos, d€l kuriq uZduoties rezultatas neatitinka vertinimo rodiklio, tadiau tuti kit4,
nesitikdt4 priddting vertg Gimnazijai, rezultatas gali b[ti pakoreguotas.
14$t

V. METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO APLINKA IR PRIEMONES

22. Metinio veiklos vertinimo pokalbio aplinka:
22.1. ja:uki;
22.2. patogi darbuotojams ir vertinimi vykdantiems asmenims;
22.3, be i5oriniq trukdZiq ir sheso Saltiniq ( triuk5mas, nepakankamas apivietimas,
nekomfortiSka aplinkos temperat[ra ir pan.).
2.3iffyk"Apt.Uerinio veiklos vertinimo pokatbiui turi buti prieinami diskusijai reikalingi
informacij os Saltiniai:
23 . 1 . Gimnazij os shateginis ir metq veiklos planas;
23.2. vertinamo darbuotojo pareigybds apra3ymas;

vertinimu susiig dokumentai (apra5ai, rekomendacijos ir pan.)
rnti susipaZinti su pokalbiui reikalinga informacija;
apie vertinam4 darbuotojq faktai (stebebs veiklos apra5ymai,
i h pan.)

vI. METINNO VEIKLOS
24; Vertintdas uZpildo
vykdant uZduotis verti{im4 ir s
metu (vertinamoj o uZpildyta
aktas ir

ji

atsisakius
pasira3o

NrMO rsyADOS rR PASTEKTV SUSTTARIMV
FIKSAVIMAS

ojo i5vados form4 - iraio darbuotojo pasiektq rezultatrl
ir su iSvados pirminiais egzemplioriais, naudotais pokalbio
dienas

kad su 5ia i5vada susipaZino, sura5omas laisvos formos
dienas nuo

arba akto suraiymo

26. Darbuotojas, turi teisg ra5tu atsisakyti, kad i5vada btrtq patekia darbuotojq atstovo
susipaZinimui.
27i
buotojq atstovas s
arba nesutinka su i5vad4 j4 pasira.So
gl:1hna vadovui ne
veliau
I darbo dienl nuo gavrmo,

i

vertinimo
29

3u i5vada, darbuotojo sutikimu darbuotojo veiklos
pokalbyje su darbuotoju dalyvaujant darbuotojq atstovui.
jo vertinimo

su iSvada arba darbuotojui nesutikus, kad

14 stoaipsnio

dalyje
vienus metus. Jei-gu
teisine padetis nesikei
1

1

30. Jeigu,

ar nepritarti vertinimo rezultatui

ir

Sis sprendimas

sprendim? nepritarti, darbuotojo

iki vertinimo

galioja
buvusi

vertinimo procedtr4 darbuotojq atstovas nesutinka su
i5vada, abi gindo ialys turi teisg kreiptis i darbo gind.q

kodekse.

BAIGIAMOJI DALIS
31. Galutines, suderintos i' abiejq pokalbio dalyviq pasiraiytos Metinio veiklos vertinimo
pokalbio fo,gros ruo5ialnos 3 egzer
Vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, antras
vertintoj ui, tredias saugimas darbu
asmens byloje.
32. ,.Perioding metiniq uZdr
vykdymo kontrols nykQli"rlogirigi
pagal
Gimna"jjns,brganizacing stukt[rq.
33. Darbuotojas turi teisg
i tiesiogini darbo vadov4 konsultacijoms ddl metin:q
uZduodiq vykdymo.
34. Pokalbio dalyviai, dart
ai saugantys pokalbiq dokumentus turi uftikdnti pokalbio ir
dokumentq saugumq ip konfiden
i5vados yra asmens duomenys, saugomi ir fvarkomi
vadovauj antis Europos Parlamento Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir ddl
tokiq duomenq jud6jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95l46lEB @endrasis duomenq ap
reglamentas arba Reglamentas (ES) 2016/679) bei Lietuvos
Respublikos asmens duomenq
istatymu.
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Metinio darbuotojo veiklos vertinimo
Warkos apra5o
1 priedas

LES SUDUVOS GIMNAZIJA

VERTIMMOISVADA
Nr.

(sudarlmo vieta)

I. SKYRIUS
IR PLAI{UOJAMI REZULTATAI

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siehini

veiklos rezultatai
Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudarnasis
vadovas vertins, ar
nustatytos uzduotys yra

Pasielli rezultatai
irjq rodikliai

2. Einamqiq metq
(qlsta.tomg! n9

Siektini rezultatai

3, Rizika,

uiduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti

kuriai

neigiamos itakos 5iq

Nustatyti rezultaq
vertinimo rodikliai
ftiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas
vertins, ar nustatltos

,uodiq
su dar

II. SKYRTUS

/-n'

P ASIEKTV

ANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKA CIJOS
TOBULINIMAS

REZUL ATV

Pasiektu rezultatu

t

otis

vertinimas
Pa2;rmimas atitinkamas
lanselis

uid rodiq irykd fino aprasymas
4.1. Darbuotojas

ivyl

de uZduotis ir

virliio kai kuriuos sutartus

vertinimo rodiklius
4.2, Darbuotojas i5 er mes irykdt uZduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius
4.3, Darbuotojas lvyl d6 tik kai k rrias uZduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius
4.4. Darbuotojas nei' ykde uZdu< diq pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Pasililymai, kaip
(n urodoma. kokie m

rbuotojui t bulinti kvalifikacij
rmai siiilon darbuotoiui)

Labai gerai

tr

Gerai

E

Patenkinamai

tr

Nepatenkinamai

tr

4

5.1.

\)

III. SKYRIUS
PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
6.

Vertinimo

lr
---(Yaliast

(!araSas)

--lpffiastveiklos vertinimo
fto nereikia, i5brauk
Su

r
asm9ns

susioaZinau

t-

pa;mO-

-TtaasTpaimt-

ir sutinku / nesutinku:

--lpardast-

Gtdas
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Metinio darbuotojo veiklos vertinimo
Warkos apraso
? nripdqc

MARIJ
KAS YRA METININIS
1.

LES SUDWOS GIMNAZIJA

ATMINTINE
YERTINIMAS IR KAIP JAM PASIRUOSTI?

\

Metinis pokalpis vykd<

uZ praejusius kalendorinius metus, veliausiai

iki

sausio men.

31 dienos.

*t veliau kai$ prie5 1o
--,'^,^-.,''
priedas).
3. Darbuotojas
veiklos vertinimo
ir pateikia
4. Pokalbis
5. Metinio veikl

dienq iki pokalbio paskelbiamas pokalbiq grafikas (3

(kiekvienas atskirai) ruoiiasi pokalbiui. Darbuotojas utFildo
ne veliau kaip per 3 darbo dienos nuo gavimo.
valandos.
bio strukt0ra:

o

1 aptariami bendri praeitq metq
rezultatai;
r perZifirimos praejusiq meq
allikimas;
r lsanallzuolamos lr
rezuliatq sritys: sti

r' kokias uZduotis
r' Kuriuos darbus
didZiausia savo darbo
r' Su kokiais sunkumais
r' Kuriuos darbus
daugiausia trikdZiq, prob
/ Kokias naujoves
/ Kokiuose mokyr
r

atlikti ?
ektus ar

vykdant uZduotis
metu (vedinamojo
vertinamajam

uZduotys,

r numatomi ateinandiq metq darbuotojo
veiklos uZduotys;

jq . numatoma reikalinga pagalba,
ivertinami darbuotoj o kvalifikacij os

darbuotoj o

darbuotojo

kelimo poreikiai, rizikos veiksniai, del
kuriq uZduotys gali btti nelvykdytos ar

kokios pagalbos reikes sekmingam

)

vadintumdte

sekme?

taikyti
ir kaip tai pritaikete

6. Vadovas ir
uZduodiq ir rizikos,
7. Po pokalbio:

7.l.Vertintojas

veiklos

uZduodiq ivykdymui?
kuo galetrl padeti vadovas?

/
r kokiq sugebejimq ir igDdZiq reiketq
uZduodiq atlikimui?
/ kokiuose mokymuose buq tikslinga
dalyvauti?
kuriq darbrl, uZduodiq noretumete imtis

r'

del praejusiq kalendoriniq metq rezultatq, einamqiq metq
kvalifi kacii os tobulinima.

pildo
14

ir

dyta

susipaZino, suraSomas

7.2. Vertintojas per 3
pateikia i5vad4 ir akt4, j eigu j is
7.3. Darbuotoj ris, turi

-

i5vados form4
ira5o darbuotojo pasiektq rezultaq
ir su i5vados pirminiais egzemplioriais, naudotais pokalbio
bei vertintojo uZpildyta i5vada) 3 darbo dienas pateikia
Darbuotojui atsisakius i5vadoje pasira5yti, kad su Sia iSvada
aktas ir ji pasira5o vertintojas.
dienas nuo darbuotdo iSvados pasiralymo arba akto sura5)ryno
sura3ytas, darbuotoj q arstovui.
ra5tu atsisakyti, kad i5vada biitq patekta darbuotojil atstovo
arba nesutinka su i3vada,

j4 pasira3o ir grqiina vadovui

ne

gavimo. Darbuotojq atstovui nesutikus su i5vada, darbuotojo
procediira vykdoma pakartotinai, pokalbyje su darbuotoju

Metinio darbuotojo veiklos vertinimo
Warkos apra5o
3 priedas

LES SUDWOS GIMNAZIJA

TVIRTINU
Direktorius
Vardas, pavade

paraJas
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VERTINIMO POKALBIV PLANAS

Plan4 parengd:

