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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
l.Pagrindiniai

metq veiklos rezultatai

Metinds veiklos
u2duotys (toliau

-

Siektini rezultatai

uZduotys)

Rezulhq vertinimo
rodikliai
(kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodikliai

vadovaudamasis
vadovas vertins, ar

nustatltos uZduotys yra

ilTkdytos)
1.1. Tinkamai

atlikti

istaigos

reorganizavimo

Reorganizavimo
s4lygq apra5o

proces4.

lykdymas

Tobulinti
biudietin6s istaigos
veiklos ir teikiamq
paslaugq kokybg

fstaigoje bus atliktas
teikiamq paslaugq
kokyb6s vertinimas

1.2.

I5raSai i5 registrq

cenro, parengtl
galutiniai dokumentai

fvykdyta

Iki 2021 m. spalio I d.
atliktos globotiniq ir
darbuotojq apklausos,
padaryta rezultaq

analizl.

fvykdyta pokalbiq metu

1.3. SklandZiai
pereiti i5 institucines
globos i
bendruomening.

1.4.

Tobulinti savo

profesing
kompetenciia

Teikiamos socialinds
globos pertvarkos
veiksmq plano
pereinant i5
institucinds globos i
bendruomening
tinkamas wkdymas
Mokymq, seminarq
lankymas

Iki 2021 m. liepos
dienos visi Vaiko

1

fvykdyta 2021 m.
rugpj[dio menesi.

globos centro
globotiniai gyvens
bendruomeniniuose
vaikq globos namuose
Gauti

fvykdyta.
I3klausyta 50 akademiniq
valandu mokvmu

paimejimai

KokybiSkq socialiniq
paslaugrl teikimas
ivairioms klienq
1.5.

Uztikrinti

kokybiSk4 istaigos

veikl4.

grupdms; savalaikis
ir tinkamas istaigos

[diegta EQUASS
Assurance kokybes

kokybg.

srstema.

2.

fvykdyta. Jokiq
nusiskundimq negauta

terminq irlar
tinkamumo (pagdstq
nusiskundimq ndra).

planavimo,
informacinig ir
ataskaitiniq
dokumentrt
oateikimas

Tobulinti
teikiamq paslaugq
1.6.

Negauta ra5tiSkq
nusiskundimq ddl
dokumentq pateikimo

fstaigoje bus atliktas
teikiamq paslaugq
kokyb€s vertinimas,
parasytos

rekomendacijos, gautas
EQUASS Assurance
kokvbes sertifikatas

Ivykdyta, gautas
EQUASS Assurance
kokyb6s sertifikatas

Einamqjq metq uZduotys

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
Uzduotys

Siektini rezultatai

rodikliai, kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar nustatytos uZduorys

yra ivykdytos)
2.

l. Tobulinti

savo profesing

Mokymq, seminary

Gauti paZymejimai

komoetenciia
2.2. UZtikrinti sklandq
istaigos darbq pagal veiklos
tikslus. uZdavinius.
suplanuotas veiklas ir
numatytus terminus

klausvmas/lankvmas
|staigos 2022 metq veiklos
plano lgyvendinimas.

2.3. Skatinti Centro
darbuotojq kvali fikacij os

80 proc. darbuotojq dalyvavg

Mokymq, seminarq, supervizijq

kvalifikacijos kdlimo

paimdjimai, iSklausytq valandq

k6lim4, dalyvavim4 socialiniq
darbuotoiu atestaciioie.

mokymuose, seminaruose; 12 socialiniu paslaugq srities

skaidius, suteikta kvalifi kacine
kateeoriia.

fgyvendinta 90 proc. veiklq,
suplanuoq istaigos 2022 metq
veiklos plane.

2.4. Gerinti darbuotojq darbo
sAlygas ir stiprinti
ZmogiSkuosius isteklius

darbuotojai igis kvalifi kacing
kategoriia.
Pagerintos darbuotojq darbo
s4lygos istaigoje arba
sudarltos galimybds
papildomai kelti profesing
kvalifi kacij4, arba tobulinti
profesinius igUdiius;
atnaujinti pareigybiq
apra5ymai;

sivertintos darbuotojq darbo
s4lygos istaigoje ir igywendintos
ne maZiau kaip 2 priemones
gerinant darbuotojq darbo s4lygas
istaigoje arba sudarant galimybg
papildomai kelti profesing
kvalifi kacij4 arba tobulinti
profesinius igiidZius;
atnaujinta 100 proc. pareigybiq
apraSymg, su jais pasira5ytinai
supaZindinti darbuotojai
f

3. Rizikos' kurioms esant nusta6'tos metin6s veiklos uiduotys gati

biti neirykdytos

(pildoma kartu suderinus su darbuoto3u.;
3.

L nedarbingumas

3.2. karantinas/ekstremalios situacijos paddtis
J.J.

II SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR PASIULYMAI.
KAIP TOBULINTI KVALIFIKACIJA
4. Pasiektq rezultatq vykdant uiduotis vertinimas
PaZymimas

UZduoIiq irykdymo aprasymas

atitinkamas langelis

4.1. Darbuotojas ivykde visas ir vir,iijo kai to.ias suturtas
uZduotis pagal nustatytus vertinimo rodiklius

-"tines veiklos

4.2. Darbuotojas i5 esm6s ivykdd sutartas metines veikloi
nustatytus vertinimo rodiklius

uffiotis

pagal

4.3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias sutartas metinesleikloi uZduotispagal nustatytus vertinimo rodiklius
4.4. Darbuotojas neivykd6 metiniq veiklos uZduodiq pagal oustatytus

vertinimo rodiklius

Labai gerai

Gerai D
Patenkinamai

!

Nepatenkinamai

E

5. Pasiiilymai, kaip tobutinti kvalifikacijq
(nurodoma, kokie mokymai (konkrediai) sifilomi darbuotoiui)

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FTJNKCIJAS
l'ERTINIMAS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYB
APRASYME NUSTATYTAS FTINKCIJAS
VERTINIMO KRITERUAI

PaZymimas atitinkamas

l-

langelis
neoatenkinamai

fr

vertinimas ir
komentaras,
jeigu jo ir
darbuotojo
vertinimai
nesutampa".

patenkinamai
3 - gerai
4 - labai gerai
(pildo darbuotojas)
2

l. lnformaciios

valdymas atliekant funkcijas
2. Efektwus darbo laiko planavimas
3. Racionaliausio bido / metodo pasirinkimas

funkciioms atlikti
4. Bendradarbiavimas su kitais darbuotojais
sorendZiant problemas ir priimant sprendimus
5. Kiti darbuotojo vertinimai, jeigu istaigoje
taikomos ir kitos personalo valdymo
priemonds, susijusios su tamybines veiklos
vertinimu
BENDRAS I\GRTINMAS

-

Itr

2o
2a
2n

31 4il
3o h
31 49

lo

2o

3o

4d

1o 2o

3n

4€

ln

3o

4d

lo
lo

2n

IV SKVRIUS
PASTABOS
6.

P
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apie vertinimq,

(vefi inandiojo asmens pareigos)

llulreu

(darbuoojo pareigos)

-

Su veiklos vertinimo iSvada

jo
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\l^olo,

lero{crari*u

(vardas ir Pavard€)
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(parasas)

.

(vardas ir pavardd)

ir siilymais bei pastabomis susipaZinau ir sutinku / nesutinku:

(ProfesinCs sdungos ar darbo tarybos atstovo parelgos)

(kas nereikalinga, isbraukti)

(parasas)

(vardas ir pavard€)

