PATVIRTINTA
Naujgsios Akmenes vaikq lop5eliodarZefio,,Buratinas" direktoriaus
2011 ln. liepos l8 d. isakymu Nr. V-33.1

NAUJOSIOS AKMENES VAIKU LOPSELIO-DARZELIO,,BURATINAS"
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS
APRASAS

I. SKYRIUS
IVADINE DALIS

l. Naujosios Akmenes vaikq lop5elio-darZelio ,,Buratinas" (toliau - DarZelis) metinio
vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos apra5as (toliau

-

veil<los

Apra5as) nustato pokalbio vykdym4 ir yra

skirtas pokalbi vedantiems DarZelio vadovams ir pokalbyje dalyvausiantiems DarZelio darbuotojams.

2. DarLelio metinis veiklos vertinamasis pokalbis

dalis, vadovo

-

tai svarbi[usia veiklos valdymo sistemos

ir

DarZelio darbuotojo susitikimas, per kuri ivertinar{as praejusio laikotarpio tikslq
pasiekimas bei vertinamojo darbuotojo kompetencijos, ir nustatomi ateinandio lail<otarpio veiklos
(tikslai) ir tobulinimosi sritys.
3. DarZelio vertintojas

-

vadovas, kuris vertina tiesiogiai jam pavaldaus darbuotojo veikl4, ir

asmuo, kuriam 5is darbuotojas tiesiogiai pavaldus.

4. Vertinamasis

-

pavaldinys, kurio darbin

5. Metinio veiklos veftinimo pokalbio
ivertinimo pokalbio metu aptarti igyvendinti darb
tikslus pasiekti, numatomi darbines veiklos tikslai
ateinandiam periodui (iki kito vertinimo).

6. Darbines veiklos vertinimas

-

sistem

ivertinimas pagal ai5kiai apibreZtus kriterijus.

7. Vertinimo kriterijai

-

kriterijai, kuria

darbine veikla. Vertinimo kriterijai privalo biiti
darbuotoj ams. Vertinimo kriterijai

:

7.1.labai gerai: darbuotojas ivykde uZduot
7.2' gerai: darbuotojas i5 esmes jvykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius;

7'3. patenkinamai: darbuotojas ivykde

tik kai kurias uZd{otis pagal sutartus vertinimo

rodiklius;
7

.4. nepatenkinamai : darbuotojas neivykde

8. Tvarkos apra5as parengtas remiantis:

l.

Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmo(ejimo lstatymo 2017 m. sausio
17 d. Nr. XIII-198 9 ir 14 straipsniais ir Lietuvos Respublikos vlriausybes nutarimu 2017 m.
balandZio 5 d. Nr. 254 ,,Del valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuofojq veiklos vertinimo tvarkos
8.

apra5o

patvirtinimo"

II. SKYRIUS
VEIKLOS VERTINIMO PASKIRTIS IR TIKSLAI
9.

DarZelio darbuotojq veiklos vertinimo pasl<irtis:

9.1. pasl<atinti DarZelio darbuotojus gerinti individualq veiklos atlikim4;

9.2. rasti sprendimus kaip individualq veiklos atlikim4 suderinti su DarZelio pletros ir veiklos
strateginiais planais;
9.3. ugdyti DarZelio darbuotojq motyvacij4 ir pletoti DarZelio bendradarbiavimo kult[r4;

9.4. susieti veiklos vertinim4 kaip vadybos bud4 su l<itomfls DarZelio vadybos sritimis ir
metodais;
9.5. derinti kasdieni stebejim4

ir griLtamqi ry5i ir reguliarius strukt[ruotus pokalbius.

10. DarZelio darbuotojq metinio veiklos vertinimo pokalbio

10,1. kelti realiai ivykdomus individualius tikslus

tikslai:

ir ivertinti flasiekimus;

10.2. analizuoti DarZelio darbuotojo veikl4 ir skatinti atsakoniybg uZ savo veiklos rezultatus;
10.3. analizuoti DarZelio darbuotojo kompetencijq (isi-) vertinimo rezultatus;
10.4. nustatyti privalumus ir tobulintinas sritis;
10.5. nustatyti DarZelio darbuotojo ugdymo (-si) poreikius;
10.6. padeti DarZelio darbuotojui tobuleti;
10.7. ivertinti DarZelio darbuotojo atliekam4 darb4 pagal ai5kfus kriterijus;
10.8. suteikti DarZelio darbuotojui griLtamqJi ry5i apie
I

0.9,

di d inti darbuotoj

jo atlie[am4 darb4;

o motyvacij 4 tobuleti;

10.10. nustatyti DarZelio darbuotojo mokymosi ir kvalifikacij s tobulinimo poreikius;

10.1L i5siai5kinti darbuotojo prioritetus ir l[kesdius;
11. Susitarti su DarZelio darbuotoju, k4 ir kaip darbuotojas

i daryti per ateinanti vertinimo

laikotarpi, kad pasiektq savo darbo ir tobulinimosi tikslus.

III

SKYRIUS
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4. fpareigoti darbuotojai

:

14.1, informuoja DarZelio darbuotojus apie pokalbiq terminus, ne veliau kaip 5 dienos il<i
pokalbio;
14,2. aprnpina pokalbio dalyvius pokalbio anketomis (2 priedas), atmintinemis (3 priedas),
kitais reikiamais dokumentais;
14.3. sudaro pokalbiq grafikus (4 priedas);
14.4. kaupia pokalbiq dokumentus;
14.5. praneSa konkrediam pokalbio dalyviui suplanuoto pokalbio dat4, laik4

ir viet4.

IV SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKATBIO VYKDYMAS
15. Metinio veiklos vertinimo pokalbyje dalyvauja du asmenys

-

darbuotojas

ir

pokalbi

vykdantis asmuo.
16. Tais atvejais, kai DarZelio darbuotojas pagaljam pareigybes apraSyme pavestq vykdyti

funkcijq kompetencijq yra pavaldus ir atskaitingas dviem vadovams, tokio darbuotojo vertinimas
atliekamas abiej q vadovq.

17. Pirrnojo metinio veiklos vertinimo pokalbio tikslas

-

suderinti pareigybes pagrindinius

tikslus ir uZduotis ir susitarti del konkrediu sekandio laikotaroio uZduodiu.
18. Pirmojo metinio veiklos vertinimo pokalbio uZdaviniai:

18.1. i5siai5kinti vienas kito (darbuotojo

ir vadovo) poZiDri idarbuotojo veildq,

galimybg

matuoti, jvertinti rezultatus (2 priedas);
18.2. susiderinti poZiilrius i tai, kaip bus vertinamas darbo rezultatas;
18.3. susitarti del
19.

kito laikotarpio tikslq.

Antrojo ir velesniq metiniq veiklos vertinimo pokalbiq struktDra:

19.1. praejg metai;
19.1.1. aptariami bendripraeitq metq DarZelio darbuotojo veiklos rezultatai;
19.1.2. perZitirimos praejusiq metq DarZelio darbuotojo uZduotys,

19.1.3. iSanalizuojamos

ir ivertinamos pagrindines darbuotojo rezultatq sritys- stipriosios ir

silpnosios darbuotojo veiklos puses. Aptariama, l<aip jas
I

jq atlikimas;

bltq galima pagerinti.

9.2. orientaciniai klausimai:

19.2,1. kokias svarbiausias uZduotis turejote atlikti per praejusius metus?
19.2.2. kuriuos darbus, projektus (ar pan.) vadintumete didZiausia savo darbo metq sekme?
19.2.3. kokios uZduotys jums sekesi geriausiai, kodel?
19.2.4. su kokiomis problemomis ir sunkumais susidiirete atlikdami uZduotis?
19,2.5. kuriuos darbus, uZduotis, funkcijas vykdydami patyrete daugiausia trukdZiq, problemq,

itampos, streso? Kokios buvo prieZastys?
19.2.6. k4 naujo i5mokote ir pradejote taikyti savo darbe?

19,2.7 . kokiuose mokymuose daryvavote praejusiais
metais, k4 pritaikete?

19.3. ateinantys metai

:

19'3' l ' numatomi ateinandiq metq DarZelio darbuotojo
veiklos tikslai

ir uZduotys;
19'3'2' numatoma reikalinga pagalba,
ivertinami DarLelio darbuotojo mokymo poreil<iai,
karj eros norai, motyvacij a.
I

9.4. orientaciniai klausimai:

19.4.1. kokios pagalbos reikes sekmingam numatytq uZduodiq
vykdymui?
19,4.2. kuo galetq padeti tiesioginis vadovas?

19.4'3' kokiq sugebejimq ir igudZiq reiketq uzduodiq atlikimui?
19.4.4. kokiuose mokymuose bDtq tikslinga dalyvauti?

19'4'5' kuriq darbq, uZduodiq, funkcijq noretumete atsisakyti
ateityje, perduoti kam nors
kitam? Savo nuomong pagriskite;
19'4'6' kuriq darbq, uZduodiq, funkcijq noretumete imtis ateityje, jeigu
sudarytume galimybes
atsisakyti labiausiai nemotyvuojandiq veiklq? pagrlskiteiq
naud4 Darzeliui.
20' Jeigu pokalbis vyksta pirm4 kart4 (pvz., darbuotojas priimtas
! darb4 vertinamqjq rnetq
eigoje), tuomet darbuotojas nevertinamas, o per 22 darbo
dienas nuo tarnybiniq pareigq vykdymo
pradZios per pokalbi uZpildoma tik galutine darbines
veiklos vertinimo i5vada, kurioje darbuotojui
nustatomi einamqjq metq tikslai ir vertinimo kriterijai,
tadiau tik tuo atveju, jeigu einamqjq metq liel<a
ne maZiau kaip 6 menesiai. Likus maLiau kaip 6 menesiams,
nepildoma ir galutine darbines veil<los

vertinimo iSvada.

2l

'

Ieigu DarLelio darbuotojas vertinamaisiais metais pakgite darbo
viet4 (buvo perkeltas
kitas pareigas), pradejo eiti pareigas pasibaigus atostogoms
vaikui priZiDreti, po ilgo nedarbingumo

j

ar

pan', tuomet DarZelio darbuotojas gali bDti nevertinamas,
o per 22 darbodienas nuo tarnybiniq pareigq

vykdymo pradZios per pokalbi uzpildoma

tik galutine darbines veiklos vertinimo isvada, l<urioje

darbuotojui nustatomi einamqjq metq tikslai ir vertinimo
kriterijai, tadiau tik tuo atveju, jeigu einamqjq
metq lieka ne maLiau kaip 6 menesiai. Likus maLiaukaip
6 menesiams, nepildoma ir galutine darbines
veiklos veftinimo iSvada.
22, Bendras griZtamasis ry5ys:

22'f

iSsiaiSkinamos pagrindines darbo problemos, kliutys,
darbuotojo aktualijos;

22.2' orientacinis klausimas: ,,Kas dar yra svarbaus, kq noretumete
apsvarstyti?
23, Pokalbio trukme ne ilgesne kaip l-Z valandos.
24,

P

agrindines pokalbio taisykles

:

24' l ' kiekvienoje pokalbio dalyje pirmas pasisako
DarLelio darbuotojas, veliau savo nuomone
pasako vadovas;

24'2' pokalbio metu daugiau kalba, yra kalbinamas DarZelio
darbuotoias:
24.3. vadovas palaiko ir ugdo, o ne teisia darbuotoj4;
24.4. svarstomi veiklos, elgesio faktai, o ne asmenybes bruoZai;

24.5

. aptariami konkretDs faktai ir sutariami konkretus tikslai

:

V SKYRIUS

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO APLINKA IR
PRIEMONES
25. Metinio veiklos vertinimo pokarbio aprinka turi
buti:

25,1. neutrali patalpa: ne vadovo ir ne darbuotojo darbo
kabinetas;
25.2. jauki;

25'3' iei yra galimybe, Metinio veil<los vertinimo pokalbio viet4 pasirenka

DarZelio

darbuotojas;
25,4. patogi darbuotojams ir pokalbi vykdantiems
vadovams;

24'6' be isoriniq trukdZiq
nekomfortiSka patalpos temperatDra

ir

ir

streso Saltiniq (triuksmas, nepakankamas apsvietimas.

pan.1.

25' Vykstant metinio veiklos vertinimo pokalbiui turi btiti prieinami
diskusijai reil<alingi
dokumentai ir informacijos Saltiniai:
25.1 . DarLelio strateginis ir metq veiklos planas;

'2' vertinamo darbuotojo pareigybes apraSymas arba pareiginiai nuostatai;
25'3'kiti, su rnetinio veiklos vertinimo pokalbiu susijg, dokumentai
25

(apraSai, rekomendaciios

ir pan.);

25,4.DarLelio poreikiq tyrimq ir analizes rezultatai:
25 '5
25

.

' interneto prieiga, kuri igalina susipaZinti

su

pokalbiui reikalinga informacija;

6. paskuti n io vertinamoj o pokalbio rezultatai;

25'7' uLfiksuotos informacijos apie vertinam4 DarLelio darbuotoj4
faktai (stebetos veiklos
apra5ymai, protokolai ir pan., atsiliepimai, skundai pan.);
ir

25'8' darbuotojo kompetencijq (isi-) vertinimo rezultatai per
vertinamqj! laikotarpj;
25'9' galimvbe metinio pokalbio tredi4 (suderint4) form4
uZpildyti kompiuteriu.
26' Metinis veiklos vertinimo pokalbis gali buti vykdomas
ir nuotoliniu biidu, naudoiant
internetinio ry5io priemones,

VI SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO ISVADOS IR PASIEKTU
SUSITARIMV FIKSAVIMAS
27

'Metinio veiklos vertinimo pokalbio rezultataiyra fiksuojami rastu, pildant metinio veiklos
vertinimo pokalbio form4 (2 priedas), kurioje fiksuojami galutiniai
per pokalbi sutarti vertinimai ir
ateities tikslai.

28'

Svarbiausias rezultatas

-

DarZelio vadovo

ir

darbuotojo susitarimas bei abipusis

jsitikinimas, kad darbas ateityje bus sekmingesnis.

29'Yertinamajam nesutikus su vertinimu ar kilus kitokio pobudZio nesutarimq
tarp verlintojo
ir vertinamojo, gind4 turi padeti sprgsti aukStesnis vertintojo vadovas. Tokiu atveju tiesioginis
vertintojo vadovas, pries pasira5ydamas galutineje darbines veiklos
vertinimo isvadoje, privalo atsl<irai
iSklausyti abi nesutariandias Salis, o veliau kartu aptarti ir i5sakyti
savo pozicijq (nuomong) del
vertinimo.

30' Vertintojo tiesioginiam vadovui nepavykus i5sprgsti kilusio gindo tarp vertinamojo
ir
vertintojo del darbuotojo vertinimo, DarZelyje turi buti sudaroma komisija (sudaroma
iS ne maZiau
kaip trijq nariq), kuri, lvertinusi turim4 informacij4, pateikia galutini sprendim4
del darbuotojo
darbines veiklos vertinimo.

31' Pokalbio dalyviai, darbuotojai saugantys pokalbiq dokumentus turi uZtikrinti pokalbio
ir
dokumentq saugum4 ir konfi dencialum4.

32' Galutines, suderintos ir abiejq pokalbio dalyviq pasiraSytos metinio veiklos
vertinimo
pokalbio fotmos vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui,
kitas saugomas darbuotojo asmens
byloje.

SUDERINTA
Naujosios Akmenes vaikq lopSelio-darZelio
,,Buratinas" tarybos 2017 m. geguids22 d,.
posedZio protokoliniu nutarimu

(protokolo Nr. 5)

Nauj osios Akmenes vaikq lopSelio_da rilelio

,,Buratinas" metinio veiklos vertinimo pokalbio
su darbuotoju tvarkos apraSo
2 priedas

20-m.

DARBUOTOJU METTNTU vErKLos VERTINTMO POKLABIU
PLANAS
(GRAFIKAS)
parengimo data

Eit.

Darbuotojo vardas ir

Nr.

pavarde

MVVP vedandio
vadovo vardas ir

Data

oavarde

Plan4 parenge:
vardas, pavarde ir paraSas

Laikas

Vieta

Pastabos

Naujosios Akmenes vaikq lopSelio-darZelio
,,Buratinas"metinio veiklos vertinimo
pokalbio su darbuotoju tvarkos apraSo
1 priedas

(Veiklos vertinimo i5vados forma)
(valstybes ar savivaldybes
istaigos pavadinimas)

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardej

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA
Nr.
(data)
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai pra6jusiq karendoriniq metq veikros rezultatai

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai
(kiekybin iai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar
nustatytos uZduotys yra
ivykdvtos)

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodil<liai

I

2

.i
4
5.

16.

2. Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6
uZduotys)
Nu statyti rczultatr4 vertin i m o

UZduotys

Siektini rezultatai

rodikliai (kiekybin iai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasi s vadovas

21
22
2.3.
2.4.
2.5

2.6.

vertins, ar nustatytos uZduofys
yra jvykdytos)

2

3. Rizika' kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tureti neigiamos itakos Siq uZduoiiq ivykdymui)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
3.1

.

J,2.
aa

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4,

Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis vertinimas
PaZymimas atitinkamas
lanselis

UZduodiq jvykdymo apra5ymas

4,l. Darbuotojas ir,ykde uZduotis ir virSijo kai kuriuos sutartus
vertinimo rodiklius
4.2.Darbuotojas i5 esmds ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo

rodiklius
4,3, Darbuotojas lvykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius
4.4. Darbuotojas nejvykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai

n

Gerai

n

n
Nepatenkinarnai n
Patenkinamai

5. Pasiulymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
(nurodoma, kokie mokymai siDlomi darbuotojui)
5.1

.

5.2.

III

SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
6.

Vertinimo pagrindimas ir sinlymai:

(vadovo pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(darbuotojo pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

Su veiklos

vertinimo iSvada ir siDlymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia. iSbraukti)

(darbuotojq atstovavim4 jgyvendinandio asmens

pareigos)

(para5as)

(vardas ir pavarde)

