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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
L.

Pagri

tnlat pradjusiq metq veiklos reztiltatai

etinOs veiklos

Siektini rezultatai

uiduotys

2. Eina
(

2.1.

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodildiai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins. ar
nustatytos uiduotys yra

Pasiekti
rezultatai ir jq

rodildiai

qjq metq uZduotys
s ne maZiau

kaip

3

ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Nustatyti rezultatq vertinim o
rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
in6s veiklos
Siektini rezultatai
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas yertins. ar
nustatytos uZduotys yra
inti istaigos 2.7.7. inicijuotos ir 2.I.I. isivertinus istaigos teikiamq
iamq paslaugq igyvendintos priemones paslaugrl kokybg,
igyvendintos ne
istaigos teikiamq paslaugq maLiau kaip 3 priemones istaigos
kokybei gerinti, lsivertintas jq teikiamq paslaugq kokybei gerinti,
poveikis;
ivertintas jq poveikis;
2.1.2. inicijuotos ir 2.1.2. igyvendintos ne maZiau kaip
igyvendintos priemones 3 priemones neigiamo pobDdZio
istaigoje pasitaikantiems ivykiams arba daZniausiai
neigiamo pobtdZio ivykiams kylandioms problemoms sprgsti ir
arba daZniausiai kylandioms (ar) jq prevencijai uZtikrinti
Iemoms sprgsti ir (ar) i

venciiai uztikrinti

2.2.1. pagerintos

2.2.

rbuotojq

darbo
gas ir stiprinti
iSkuosius
ius

darbuotojq
darbo s4lygos istaigoje arba
galimybes
papildomai
profesing

kelti

kvalifikacij4, arba tobulinti
profesinius igldZius;

4

2.2.2. parengta

istaigos
darbuotojq darbo apmokejimo
sistema;
2.2.3. atnaujinti pareigybiq
apra5ymai;

2.2.4. atnaujintos

2.2.1. isivertintos darbuotojq darbo
s4lygos istaigoje ir igyvendintos ne
maliau kaip 3 priemones gerinant
darbuotojq darbo s4lygas istaigoje
arba sudarant galimybg papildomai
kelti profesing kvalifikacij
arba
tobulinti profesinius ie[dZius;
2.2.2. parengta istaigos darbuotojrl
darbo apmokejimo sistema, su ja
pasira5ytinai supaZindinti 1 00 proc.
istaigos darbuotojq;
2.2.3. atnaujinta
pareigybiq apra5ymq, su jais
pasiraSytinai
supaZindinti
darbuotojai;

istaigos

darbuotoj q darbo sutartys

2.2.4. atnaujinta 100 proc. darbo

igos

vidaus
inistravimo

lnlmas

2.3.1. igyto. nauJos lstalgos 2.3.1. vadovas igyvendino
vadovo

il kompetencijos ir

profesines
pritaikytos

istaigos veikloje;

2.3.2. padidintas

istaigos
vidaus procesq efektyvumas

maLiau kaip 1

ne

priemong,

pritaikydamas
seminary,
konferencijq at vizitr4 kitose
istaigose ar organizacijose metu
igytas Zinias ar patirti;
2.3.2. igyvendintane maLiaukaip

1

priemond, optimizuojanti istaigos

kurios

g

(pildoma

kuriai esant nustatytos metinds veiklos uZduotys gali btrti neirykdytos (aplinkyb6s,
li turOti neigiamos ltakos 5iq uiduoiiq ivykdymui)
suderinus su darbuotoju)

li faktoriai - laikinas nedarbin
ikeitimai

II SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU \YKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS
4.P

rezultat

kdant uZduoti vertinimas
UZduoiiq lrykdymo aprabymas

jas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius

PaZymimas

atitinkamas lan

ojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo
as ivykde

tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo

tojas neivykde uZdu

sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai

n

5. Pasi

nurodo

mai, kaip darbuotojui tobulinti kvalihkacij4
kokie mokymai (konkrediai) siulomi darbuotoi

III

SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
6. Verti imo pagrindimas

ir sitrlymai:

Lietuvos Respublikos
Soc aiini;s apsaugos ir darbo rninisiras

adovo pareigos)

(vardas ir pavarde)
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(vardas ir pavarde)

vertinimo i5vada ir sitlymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(nereikalin94 iSbraukti)

sqlungos ar darbo tarybos atstovo pareigos)

5\/
aLl

s'1:;taizrg
i'i [is

iukonis

(paraias)

(vardas ir pavarde)

