PATVIRTINTA
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. isakvmu Nr. 1 .44/-005

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJU VEIKLOS
VERTINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos (toliau - Progimnazija) darbuotojq veiklos vertinimo
tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau darbuotoj ai), kasmetinio veiklos vertinimo tvark4.
2. Apra5as parengtas, vadovaujantis LR Vyriausybes 2017 m. balandZio 5 d nutarimu Nr. 254
patvirtintu Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u.
3. Apra5e vartojamos s4vokos atitinka LR valstybes ir savivaldybiq fstaigq darbuotojq darbo
apmokejimo lstatyrno s4vokas.
4. Apra5as netaikomas mokflojams, pavaduotojams ugdymui, pagalbos mokiniui specialistams ir
darbuotojams, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui.

II

SKYRIUS
DARBUOTOJU VERTINIMAS

5.

Kasmet iki sausio 31 d. tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau - Vadovas), atsiZvelgdamas i
Mokyklos metinio veiklos plano priemones, darbuotojams, nustato metines veiklos uZduotis (toliau
- uZduotys), siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.
6. Darbuotojams nustatl.tos uZduotys turi bUti aiSkios, ivykdomos, tureti nustaft4 ivykdymo
termin4.
7. Vadovas, skirdamas darbuotojams uZduotis nustato ir siektinq rezttltai4 vertinimo rodiklius, ir
rizik4, kuriai esant uZduotys gali btiti neivykdytos. Siektinq rezultatq vertinimo rodikliai turi bflti
ai5kus ir leisti ivertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas, o jq reik5mes - pamatuojamos ir
ap skaidiuoj amo s, patikimo s ir ne sunkiai patikrinamo s.
8. Vadovas darbuotoj4 su nustatytomis uZduotimis, siektinq rezultai4vertinimo rodikliais ir rizika
supaZindina pasiraSytinai.

9.

Darbuotojas, kuris trumpiau kaip 6 menesius per kalendorinius metus, uZ kuriuos vertinama
veikla, eina pareigas Mokykloje, yra nevertinamas, o per pokalbi aptariami jo pasiekti reztltatai,
lykdant suformuluotas uZduotis, jeigu jos buvo nustatytos, ir suformuluojamos einamqjq metq
uZduotys.

10. Darbuotojo veiklos vertinimo procediira apima:
veiklos nagrinejim4;
10.2. darbuotojo veiklos ivertinim4;
10.3. vertinimo i5vados suraSym4.
11. Darbuotojo veiklos nagrinejimas susideda i5 dalinio veiklos vertinimo i5vados uZpildyrno ir
pokalbio su darbuotoju.
I 0. 1. darbuotojo

L

12. Vadovas pateikia darbuotojui veiklos vertinimo i5vados form4 (1 priedas), kurioje darbuotojas
uZpildo pagrindinius praejusiq metq veiklos rezultatus ir grELina ne veliau kaip per tris darbo dienas
nuo jos gavimo dienos.
13. Darbuotojas ir Vadovas susitaria del pokalbio datos. Vadovas kiekvienais metais pokalbio su
darbuotoju metu:

13.1. aptaria pasibktus rezultatus, vykdant darbuotojui suformuluotas uZduotis bei jo
pasiektus rezultatus, vykdant suformuluotas uZduotis

13.2.
1

3.3.

;

suformuluoja einamqjq metq uZduotis;
aptariadarbuotojo kvalifikacijos tobulinim4.

14. Po pokalbio Vadovas uZpildo darbuotojo veiklos vertinimo iSvados form4 (1 priedas),
(toliau - i5vada).
ira5ydamas darbuotojo pasiektq rezultatq, vykdant uZduotis vertinim4 ir sillymus
15. I5vadoje vadovas ivertina darbuotojo veikl4. Darbuotojo veikla, pasiekti rezultatai, vykdant
suformuotas uZduotis, vertinami pagal vertinimo rodiklius. Kiekvienas veiklos vertinimo rodiklis

turi savo reik5mes.
16. Darbuotojq veikla kasmet gali buti vertinama:
16.1. labai gerai - darbuotojas ivykde uZduotis
rodiklius;

ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo

16.2. gerai - darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius;
16.3. patenkinamai - darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius;

16.4. nepatenkinatnai- darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius.
17. Vadovas darbuotoj4 su i5vada supaZindina pasira5ltinai. Darbuotojui atsisakius i5vadoje
pasira5lti, kad su Sia i5vada susipaZino, sura5omas aktas.
18. Vadovas su pasira5yta iSvada per tris darbo dienas supaZindina Progimnazijos tarybos narius ir
darbuotoj q atstovavim4 igyvendinanti asmeni.
19. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui nesutikus su i5vada, darbuotojo veiklos
vertinimo procedura vykdoma pakartotinai Apra5o nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju
dalyvauj ant darbuotoj q atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui.
20. Vadovas per tris darbo dienas pateikia iSvad4 Progimnazijos direktoriui, kuris priima LR
valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo 14 straipsnio 11 dalyje
nurodyt4 sprendim4.

ApraSo 1 priedas
Veiklos vertinimo i5vados forma
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
(Darbuotojo vardas ir pavarde)
(Darbuotojo pareigos)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA
Nr.
(Data)

I. PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
PAGRINDINIAI PRAEJUSIU METU VEIKLOS REZULTATAI
Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai,
kokybiniai,laiko ir
kiti rodikliai. kuriais
Siektini
Metinds veiklos
Eit.
vadovaudamasis
rezultatai
uZduotys
Nr.

Pasiekti rodikliai

tiesioginis
darbuotojo vadovas
vertins, ar nustatytos
uZduotys yra

ivykdytos)
1

2.
3.

EINAMUJU METU UZDUOTYS (nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)
Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kolrybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
Metinds veiklos
Eil.
kuriais vadovaudamasis
Siektini rezultatai
uZduotvs
Nr.
tiesioginis darbuotojo
vadovas vertins, ar
nustatytos uZduotys yra
ivykdytos)
1

2.
J.

4

RIZIKA. KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINES VEIKLOS UZDUOTYS GALI BUTI
NEIVYKDYTOS
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
Kokios aplinkybes gali tureti itakos Sioms uZduotims neivykdl-ti?

Su uZduotimis susipaZinau:

(Darbuotojo vardas ir pavarde, para5as)

II. PASIEKTU REZULTATU, VYKDANT UZDUOTIS, VERTINIMAS
PaZymimas
atitinkamas langelis

APRASYMAS
Darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius
Darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
Darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo

rodiklius
Darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai

n

Gerai

E

Patenkinamai

E

Nepatenkinamai

n

PASIULYMAI, KAIP TOBULINTI KVALIFIKACIJ.{
Nurodoma, kokie mokymai (konkrediai) sillomi darbuotoj ui

III. SIULYMAI

(Vadovo vardas ir pavardd, pareigos)

(para5as)

(Darbuotojo vardas ir pavarde, pareigos)

(paraSas)

Su veiklos vertinimo i5vada

ir si[lymais susipaZinau ir sutinku/nesutinku
(nereikaling4 i5braukti)

@arbuotojq atstovavim4 igyvendinandio asmens vardas ir pavarde, pareigos)

(para5as)

\
PATVIRTINTA
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos
direktoriaus 201 8 m. sausio 1 5 d. isakymu Nr. 1 .44/-005

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJV
METTNIO VEIKLoS VERTINIMO POKALBIO TVARKOS APRASAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Darbuotojq metinio veiklos vertinimo pokalbio tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) dirbandiq
darbuotoj q vertinimo tikslus, kriterij us, or ganizavim4 ir pasiruo 5im4.
2. Apra5e vartojamos s4vokos:
2.1 Metinis veiklos vertinimo pokalbis - vienas i5 darbuotojq profesines veiklos prieZiflros
sistemos galimq atestavimo daliq, tiesioginio darbo vadovo (toliau - Vadovo) ir darbuotojo
susitikimas, per kuri pagal ai5kius ir i5 anksto sutartus kriterijus ivertinama darbuotojo darbine
veikla, praejusiq metq rezultatai ir numatomi ateinandiq metq darbai.
2.2 Vertinimo kriterijai - rodikliai, kuriais remiantis yra vertinama kiekvieno darbuotojo
darbine veikla. Vertinimo kriterijai yra vienodi visiems vertinamiems darbuotojams (1 priedas).
2.3 Vertintojas - Vadovas, kuris vertina jam pavaldaus darbuotojo veikl4.
2.4 Vertinamasis - pavaldinys, kurio darbine veikla yra vertinama.

1.

3.

Darbuotojo metinio veiklos vertinimo pokalbio tikslai:
3.1. ivertinti darbuotojo veikl4 pagal ai5kius kriterijus;
3.2. sukurti abipusi grlLtamqi ryli;
3.3. i5siai5kinti darbuotojo, nuostatas, prioritetus ir l[kesdius;
3.4. aptarti ateinandiq metq veiklas.
5.1. Nevertinamieji darbuotojai - kurie dirbamaLiau kaip 6 menesius, kurie dirbapagal laikin4j4,
terminuot4 darbo sutarti ir darbininkai.
6. Metinio veiklos vertinimo pokalbio tvark4 tvirtina direktorius.

II.
7.

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO ATLIKIMO TVARKA

Metinis veiklos vertinimo pokalbis turi brlti reguliarus, atliekamas vien4 kart4 per metus nuo
einamqjq metq sausio mdnesio pradZios iki vasario mdnesio pabaigos. Rezultatai apibendrinami iki
einamqjq metq I ketvirdio pabaigos.
8. Darbuotojq vertinamajame pokalbyje dalyvauja Vadovas ir darbuotojq atstovas.
9. Pasiruo5imas pokalbiui:
9.I. apie numatom4 metiniveiklos vertinimo pokalbi vertinamajam prane5ama prie5 2-3 sav.;
9.2. rengdamasis metiniam veiklos vertinimo pokalbiui Vadovas pateikia vertinamajam
uZpildyti metinio veiklos vertinimo pokalbio anket4, padesiandi4 pasirengti pokalbiui ir ji vesti,
vertinamajam darbuotojui (2 priedas);
9.3. vertinamasis darbuotojas pateikia uZpildy4 metinio veiklos vertinimo pokalbio anket4
vertinandiaj am Vadonri savaitg prie5 pokalbi;
9.4. prie5 metini pokalbi, vertinantysis Vadovas, atsiZvelgdamas i praejusiq metq veiklos
vertinimo pokalbio duomenis bei kitus svarbius dokumentus, uZpildo vertinamojo darbuotojo
veiklos fvertinimo form4 (1 priedas).
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9.5. jei metinis pokalbis vyksta nebe pirm4 kartq, svarbu perZilreti ankstesniq pokalbiq
informacij4 bei ivertinti, ar buvo siekiama uZsibreZtq tikslq ir kaip tai buvo daroma;
9.6. rengdamasis metiniam veiklos vertinimo pokalbiui ir ji vesdamas vertinantysis Vadovas
vadovaujasi rekomendacijomis, padesiandiomis padidinti metinio veiklos vertinimo pokalbio
efektyvum4 (3 priedas).
10. Pokalbis turi vykti neformalioje aplinkoje.
11. Metinio veiklos vertinimo pokalbio trukme ne ilgesne nei 1 val.

12. Pokalbio eiga:
12.1. pokalbis vedamas, atsiZvelgiant i pateiktas pagrindines metinio veiklos vertinimo
pokalbio kryptis ir kontrolinius klausimus;
12.2. galutinis ivertinimas koreguojamas ir apskaidiuojamas Metinio veiklos vertinimo
pokalbio su veftinamuoju darbuotoju metu, aptarus ir suskaidiavus kiekvieno kriterijaus vertinimo
balq sum4.

13. UZpildyt4 galuting darbuotojo veiklos ivertinimo form4 (original4) vertinantysis Vadovas saugo
5 (penkis) metus.

14. Metinio veiklos vertinimo pokalbio turinys ir anketos duomenys yra konfidencial[s ir vieSai
neskelbiami. Esant poreikiui galuting darbuotojo veiklos ivertinimo form4 vertinantysis Vadovas
pateikia direktoriui.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Vertinamajam darbuotojui nesutinkant su vertinimu ar kilus kitokio pobldZio nesutarimams
tarp vertintojo ir vertinamojo, gind4 turi padeti sprgsti direktorius, kaip neutralus asmuo.
16. Metinio veiklos vertinimo pokalbio rczttltatai gali bfti susieti su konkretaus darbuotojo
funkcijq paskirstymu, uZduodiq skyrimu, karjeros planavimu, darbo s4lygq keitimu ir kompetencijq
ugdymu.

I

priedas

DARBUOTOJU VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI
Vadovas, lvertinimq pildo prie5 pokalbi su darbuotoju, atsiZvelgdamas i pareigq apraS4,
praejusiq metq veiklos vertinimo pokalbio duomenis bei kitus svarbius dokumentus, kurie suteiktq
daugiau informacijos apie jo veikl4 vertinamuoju laikotarpiu.
Vadovas, vefiindamas darbuotojo veikl4, kiekvien4 verlinimo kriterijq ivertina balais: 0, 3, 4, 5.
Vardas, pavardO

Pareigos:

Data:

Vertinimo balai
Vertinimo kriterijai

Labai gerai Gerai Patenkinamai
(3 balai)
(5 balai)
4balal

SUPRATIMAS APIE PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA IR TIKSLUS
(vertinama, atsiZvelgiant i reik5mes, pateiktas 1.1. - 1.3. punktuose)
lrl. Zino ir supranta Progimnazijos misij4,
vizijqir vertybes.
I.2. Z\no ir supranta veiklos kryptis,
prioritetus ir tikslus.
1.3 . Zino ir supranta savo indeli, siekiant
igyvendinti veiklos tikslus.
2. ASMENINIO DARBO KOKYBE
(vertinama atsiZvelgiant ! reik5mes, pateiktas 2.I. - 2'4. punktuose)
1.

2.1. Tiksliai ir laiku atlieka pareigq apra5e
nurodltas funkcijas.
2.2. Supraria, kokiq rcz:ultatr4 siekia ir
uZtikrina atitinkamu veiksmu

fgyvendinim4.
2.3. Savo tiesiogines veiklas atlieka
savaranki5kai ir kokvbiSkai.
2.4. Darbo laikq naudoj a efektyviai,
tiesiogines uZduotis atlieka laiku.
3.

INICIATYVUMAS

(vertinama atsiZvelgiant i reik5mes, pateiktas 3.I. - 3'4. punktuose)
3.1. Siekia kuo aktyviau dalyvauti
Progimnazij os veikloj e.
3.2. Noriai prisideda prie veiklq, kurios

virSija pareigq apra5e nurody-tas
funkcijas.
3.3. Skatina naujoviq diegim4 veiklos
srityje.
3.4. Ie5ko ir pritaiko naujus, geresnius
budus veiklai pagerinti.
4. BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS
(vertinama atsiZvelgiant ireik5mes, pateiktas 4.1. - 4.4. punktuose)

Nepatenkinamai
(0 balq)

4.1. Dalyvauj a, organizuojant ir vykdant
bendr4 veikl4 su kolegomis, kad
veiklos procesai ir Proceduros
Progimnazrj oj e butq efektyvesnes.

4.2.Dirbdamas su kitais palaiko ger4
atmosfer4 komandoje.
4.3. Atlikdamas veikl4, siekia griLtamojo
5.

KOMPETENCIJV UGDYMAS

(vertinama utsiZuelgi
5.1. Kompetencijq ugdym4 sieja su savo

darbine veikla.
5.2. Mokydamasis savaranki5kai,

ambicingai siekia igyti naujq Linl4,
fgtrdZiq ir patirdiq, kurios padetq
iglvendinti veiklos tikslus.
5.3. Mokymuose gautas Zinias pritaiko
darbineje veikloje.

Veiklos vertinimo balq suma:

Galutinis ivertinimas koreguojamas

ir

apskaiiiuojamas Metinio veiklos vertinimo

pokalbio su darbuotoju metu, aptarus ir suskaidiavus kiekvieno kriterijaus vertinimo balq sum4.
77 balai. Labai gerai. Darbuotojas pasiZymi puikiais sugebejimais savo veiklos srityse, darbo
kokybe yra iSskinine.
76 - 58 balai. Gerai. Darbuotojo vykdoma veikla yra aukstos kokybes.
57 - 39 balai. patenkinamai. Darbuotojas dirba pakankamai kompetentingai, veiklos rezultatai yra
patenkinami.
it i lS balq. Nepatenkinamai. Darbuotojo vykdoma veikla neatitinka standartq. Reikia nedelsiant
tobulinti.
I5vados:

gS

-

(Vadovo vardas ir pavarde, pareigos)

(para5as)

(Darbuotojo vardas ir pavarde, pareigos)

(paraSas)
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2 priedas

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO ANKETA
DARBUOTOJUI
Darbuotojo vardas, pavard6:
Pareigos:
Anketos atsakymai konfidencialfls, jie bus naudojami tik metinio veiklos vertinimo pokalbio
apibendrinimams.
Komentaras
Klausimas

l. Kuriuos

praejusiq metq veiklos rezultatus
ivardintumete kaip geriausius?

2. fvardinkite svarbiausius savo praejusiq metq
darbus dviem poZymiais apib[dindami jq
kokvbe.
3 . Kokioj e P rc gimnazij o s veikloj e, nesusij usioj e
su J[sq tiesioginemis pareigomis, dalyvavote
oraeiusiais metais?
4. Kokias naujas Linias ir igiidZius panaudojote,
siekdamas savo tiesiogines veiklos tikslq?
Kokiu Jums dar truksta?
5. KA noretumete keisti savo tiesioginiame
darbe?
6. Kaip trumpai apibtidintumete atmosfer? savo
srityje? Kaip jaudiates Jtis pats (-i)?

7.Kaip Vadovas galetq prisideti prie Jusq veiklos
rezultatu eerinimo?
8. Kokie Jlsq darbo lfkesdiai ateinandiais
metais?
9. Gal dar turite pastebejimq ar nuomoniq kitais

klausimais, kurie tiesiogiai susijg su J[sq
veikla?
Anketos pildymo data, para5as:

Pagrindinds metinio veiklos vertinimo pokalbio kryptys ir kontroliniai klausimai
darbuotojui
1.

1.1. Kuriuos praejusiq metq veiklos rezultatus ivardintumete kaip geriausius? Koks

Jusq

asmeninis indelis paminetuose darbuose ir veiklose?
1.2. Kokios svarbiausios J[sq igyvendintos veiklos praejusiais metais?
1.3. fvardinkite svarbiausius praejusiq metq darbus ir dviem poZyniais apibUdinkite

jq

kokybg.

I.4. Kokioje

Progimnazijos veikloje, nesusijusioje

su J[sq tiesioginemis pareigomis,

dalyvavote praej usiais metais?
1.5. Kokias naujas Zinias ir lgUdZius panaudojote, siekdamas savo tiesiogines veiklos tikslq?
I.6. Kaip galvojate, kokiq kompetencijq Jums truksta arba kurias noretumete patobulinti?

l0

1.7. Ar atlikdamas darbus (uZduotis, funkcijas)

susidurete su klifitimis? Kokie

tai

darbai?

fvardinkite kliiitis ir jq prieZastis.
1.8. Kaip trumpai apibldintumete atmosfer4 savo srityje dirbandiq darbuotojq ta{pe? Kaip
jaudiates Jiis pats (-i)?
1.9. Kaip a5, btidamas Vadovu, galediau prisideti prie Jusq veiklos rezultatq gerinimQ?

2.

Ateinandirl metq liikesdiai:
3.1. K4 noretumete keisti savo tiesioginirame darbe?
3.2. Kokie Jiisq darbo ltikesdiai ateinandiais metais?
3.3. Kaip galetumete prisideti prie veiklos tobulinimo ateinandiais metais?

