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METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

ĮVADINĖ DALIS 

 

   1. Kauno m. lopšelio-darželio „Lakštutė“ (toliau  - įstaiga) metinio veiklos vertinimo 

pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas (toliau - tvarkos aprašas) nustato darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) metinio  veiklos vertinimo  vykdymą. Aprašas parengtas, 

vadovaujantis LR Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d nutarimu Nr. 254 patvirtintu Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, Kauno m. pedagogų  

kvalifikacijos centro metodinių rekomendacijų projektu, mokymų medžiaga (lektorė dr. 

A.Tamušauskaitė). 

2. Vertintojas – vadovas, direktoriaus  įsakymu paskirtas ir atsakingas už veiklos 

vertinimą asmuo, kuris vertina tiesiogiai jam pavaldaus darbuotojo veiklą, ir asmuo, kuriam šis 

darbuotojas tiesiogiai pavaldus. 

3. Vertinamasis – pavaldinys, kurio darbinė veikla yra vertinama. 

4. Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju forma – dokumentas, kuriame 

fiksuojami metinio įvertinimo metu aptarti įgyvendinti darbinės veiklos tikslai, pasiekti rezultatai. 

5. Darbinės veiklos vertinimas – sistemingas visų darbuotojo atliekamų darbo 

užduočių įvertinimas pagal aiškiai apibrėžtus kriterijus.  

6. Vertinimo kriterijai – kriterijai, kuriais remiantis yra vertinama kiekvieno 

darbuotojo darbinė veikla. Vertinimo kriterijai privalo būti vienodi visiems tas pačias pareigas 

einantiems darbuotojams. Vertinimo kriterijai: 

      6.1. labai gerai: darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius;  

      6.2.  gerai: darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius; 

      6.3. patenkinamai: darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius; 

     6.4.  nepatenkinamai: darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius. 

 

II. SKYRIUS 

METINIO POKALBIO   PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

    7. Metiniai pokalbiai vykdomi sausio mėnesį. Tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau 

– Vadovas), atsižvelgdamas į įstaigos metinio veiklos plano priemones, darbuotojams, nustato 

metines veiklos užduotis (toliau – užduotys), siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius ir riziką, 

kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos. 

    8. Darbuotojams nustatytos užduotys turi būti aiškios, įvykdomos, turėti nustatytą 

įvykdymo terminą. 

    9. Vadovas, skirdamas darbuotojams užduotis nustato ir siektinų rezultatų vertinimo 

rodiklius. Siektinų rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs ir leisti įvertinti, ar pasiektas 



konkretus rezultatas, o jų reikšmės – pamatuojamos ir apskaičiuojamos, patikimos ir nesunkiai 

patikrinamos. 

10. Įpareigoti darbuotojai:  

10.1. informuoja darbuotojus apie pokalbių terminus, ne vėliau kaip 5 dienos iki 

pokalbio; 

10.2. aprūpina pokalbio dalyvius atmintinėmis (2 priedas), veiklos vertinimo 

formomis (3 priedas),  kuriuose darbuotojas užpildo pagrindinius praėjusių kalendorinių metų 

veiklos rezultatus ir grąžina ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jos gavimo; 

10.3. sudaro pokalbių grafikus (1 priedas); 

10.4. kaupia pokalbių dokumentus; 

10.5. praneša konkrečiam pokalbio dalyviui suplanuoto pokalbio datą, laiką ir vietą. 

 

                 IV. SKYRIUS 

                    METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO 

                          VYKDYMAS, APLINKA, PRIEMONĖS 

 

11. Metinio veiklos vertinimo pokalbyje dalyvauja du asmenys - darbuotojas ir 

pokalbį  vykdantis asmuo. 

12. Tais atvejais, kai darbuotojas pagal jam pareigybės aprašyme pavestų vykdyti 

funkcijų kompetenciją yra pavaldus ir atskaitingas dviem vadovams tokio darbuotojo vertinimas 

atliekamas dalyvaujant abiem darbuotojo vadovams. 

13. Pirmojo metinio veiklos vertinimo pokalbio tikslas - suderinti pareigybės 

pagrindinius tikslus ir užduotis ir susitarti dėl konkrečių sekančio laikotarpio užduočių.  

14. Pirmojo metinio veiklos vertinimo pokalbio uždaviniai:  

14.1. išsiaiškinti vienas kito (darbuotojo ir vadovo) požiūrį į darbuotojo veiklą, 

galimybę matuoti, įvertinti rezultatus (3 priedas); 

14.2. susiderinti požiūrius į tai, kaip bus vertinamas darbo rezultatas;  

14.3. susitarti dėl kito laikotarpio tikslų. 

  15. Antrojo ir vėlesnių metinių veiklos vertinimo pokalbių struktūra (praėję metai): 

15.1. aptariami bendri praeitų metų darbuotojo veiklos rezultatai; 

15.2. peržiūrimos praėjusių metų darbuotojo užduotys, jų atlikimas; 

15.3. išanalizuojamos ir įvertinamos pagrindinės darbuotojo rezultatų sritys- 

stipriosios ir silpnosios darbuotojo veiklos pusės, aptariama, kaip jas būtų galima pagerinti; 

15.4. aptariami bendri ateinančių metų darbuotojo veiklos tikslai, užduotys, rezultatai 

(ateinantys metai), numatoma reikalinga pagalba, įvertinami darbuotojo mokymo poreikiai, 

motyvacija; 

15.5. suformuluojami einamųjų metų užduotys, siektini rezultatai, jų vertinimo 

rodikliai ir rizika, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos; 

15.5. išsiaiškinamos pagrindinės darbo problemos, kliūtys, darbuotojo aktualijos. 

    16. Pokalbio trukmė iki 2 valandų. 

    17. Kiekvienoje pokalbio dalyje pirmas pasisako darbuotojas, vėliau savo nuomonę 

pasako vadovas. 

18. Svarstomi veiklos, elgesio faktai, o ne asmenybės bruožai. 

   19. Metinio veiklos vertinimo pokalbio aplinka turi būti: 

   19.1. jauki, patogi darbuotojams ir pokalbį vykdantiems vadovams,  be išorinių 

trukdžių ir streso šaltinių; jei yra galimybė, metinio veiklos vertinimo pokalbio vietą pasirenka 

darbuotojas; 



  19.2.vykstant metinio veiklos vertinimo pokalbiui turi būti prieinami diskusijai 

reikalingi dokumentai ir informacijos šaltiniai: 

  19.3. mokyklos strateginis ir metų veiklos planas,  kiti, su  metinio veiklos vertinimo 

pokalbiu susiję dokumentai (aprašai, rekomendacijos ir pan.); 

  19.4. interneto prieiga, kuri įgalina susipažinti su pedagogo kvalifikacijos tobulinimo 

elektroniniu aplanku ir kita informacija; 

  19.4.  paskutinio vertinamojo pokalbio rezultatai. 

 

 

VI. SKYRIUS 

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO IŠVADOS  

        

                      20. Metinio veiklos vertinimo pokalbio rezultatai yra fiksuojami raštu, pildant metinio 

veiklos vertinimo pokalbio formą (3 priedas), kurioje fiksuojami galutiniai per pokalbį aptarti 

vertinimai ir ateities tikslai. 

                       21. Svarbiausias rezultatas – vadovo ir darbuotojo susitarimas bei abipusis 

įsitikinimas,   kad darbas ateityje bus sėkmingesnis. 

                       22. Vertinamajam nesutikus su vertinimu ar kilus kitokio pobūdžio nesutarimų tarp 

vertintojo ir vertinamojo, ginčą turi padėti spręsti aukštesnis vertintojo vadovas. Tokiu atveju 

tiesioginis vertintojo vadovas, prieš pasirašydamas galutinėje darbinės veiklos vertinimo išvadoje, 

privalo atskirai išklausyti abi nesutariančias šalis, o vėliau kartu aptarti ir išsakyti savo poziciją 

(nuomonę) dėl vertinimo. 

                          23. Vertintojo tiesioginiam vadovui nepavykus išspręsti kilusio ginčo tarp 

vertinamojo ir vertintojo dėl darbuotojo vertinimo, lopšelio-darželio „Lakštutė“ turi būti sudaroma 

komisija (sudaroma iš ne mažiau kaip trijų narių), kuri, įvertinusi turimą informaciją, pateikia 

galutinį sprendimą dėl darbuotojo darbinės veiklos vertinimo. 

                          24. Pokalbio dalyviai, darbuotojai saugantys pokalbių dokumentus turi užtikrinti 

pokalbio ir dokumentų saugumą ir konfidencialumą 

                          25. Direktoriaus  įsakymu paskirtas atsakingas už veiklos vertinimą asmuo, 

darbuotoją su išvada supažindina pasirašytinai  ir per tris darbo dienas pateikia išvadą įstaigos  

direktoriui, kuris priima LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 

14 straipsnio 11 dalyje nurodytą sprendimą. 

        26. Galutinės, suderintos ir abiejų pokalbio dalyvių pasirašytos metinio veiklos 

vertinimo pokalbio formos vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas saugomas 

darbuotojo asmens byloje. 

 

____________________________________________ 

 

PRITARTA  

lopšelio-darželio „Lakštutė“ 

tarybos 2017 m. gruodžio 14 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu  (protokolas Nr. 7) 

 

 



Kauno m. lopšelio-darželio „Lakštutė“ 

metinio veiklos vertinimo su darbuotoju 

tvarkos aprašo  1 priedas 

                                  
             

DARBUOTOJŲ METINIŲ VEIKLOS VERTINIMO POKALBIŲ PLANAS 

 _______________ 

              data  

 

 

Eil. 

Nr. 
Darbuotojo  

vardas, pavardė 
Vertintojo 

vardas, pavardė 

Data, laikas  Vieta  Darbuotojo 

parašas  

         

      

         

         

         

         

      

         

         

      

      

      

      

                                                                                                                                                                                                                                 



Kauno m. lopšelio-darželio „Lakštutė“ 

metinio veiklos vertinimo su darbuotoju 

tvarkos aprašo  2  priedas  

 

 
                                                                   ATMINTINĖ 

 

            Darbuotojas 

 Peržiūrėsiu savo pareigines instrukcijas ir pagalvosiu, ar jos atitinka realybę. 

 Kartu su vadovu aptarsiu  aiškius  ir konkrečius kitų metų darbo tikslus ir užduotis.. 

 Užpildysiu metinio pokalbio anketą. 

 Aš žinau, kad metinis pokalbis, tai ne monologas, bet dialogas. 

 Pokalbio metu su vadovu apsvarstysime ar  neliko svarbių,  nepaliestų klausimų. 

 

Vertintojas  

 Pokalbio metu patikslinsiu darbuotojo  esmines pareigybės ir atsakomybės tikslus, paskirtį. 

 Norėdamas išsiaiškinti, darbuotojo poziciją, naudosiu atvirus klausimus.  

 Prireikus, numatysiu kito susitikimo laiką.  

 Pokalbio metu su darbuotoju apsvarstysime ar  neliko svarbių,  nepaliestų klausimų, 

apibendrinsime pagrindinius pokalbio metu priimtus susitarimus ir įsitikinsime, kad 

vienodai supratome. 

 Dar kartą pabrėžiu  darbuotojo pasiekimus, turimus gebėjimus ir paskatinsiu  siekti naujų, 

dar didesnių laimėjimų darbe. 

 Su darbuotoju susitarsiu kaip ir kada bus tobulinamos  darbuotojo kompetencijos. 

      

           Orientaciniai klausimai 

 Kokios pagalbos reikės sėkmingam numatytų užduočių vykdymui? 

 Kuo galėtų padėti tiesioginis vadovas? 

 Kuo aš, kaip vadovas, galėčiaus prisidėti prie to, kad esamas darbas labiaus motyvuotų? 

 Ko išmokote per pastaruosius dvejus metus eidamas dabartines pareigas? 

 Kokiuose mokymuose būtų tikslinga dalyvauti? 

 Kurių darbų, užduočių, funkcijų norėtumėte atsisakyti ateityje, perduoti kam nors kitam?  

Savo nuomonę pagrįskite. 

 Kurių darbų, užduočių, funkcijų norėtumėte imtis ateityje, jeigu sudarytume galimybes 

atsisakyti labiausiai nemotyvuojančių veiklų? Pagrįskite jų naudą lopšelio-darželio „Lakštutė“ 

įstaigai.  

 Kokių sugebėjimų ir įgūdžių reikėtų užduočių atlikimui? 

 Kas dar yra svarbaus, ką norėtumėte apsvarstyti? 

 Kokias spręstinas problemas matote mūsų įstaigoje? 

 Kaip darbuotojas save mato organizacijoje kelerių metų perspektyvoje: ar yradalykų, kurie 

trukdo darbuotojui siekti rezultatų?  

 

 



Kauno m. lopšelio-darželio „Lakštutė“ 

metinio veiklos vertinimo su darbuotoju 

tvarkos aprašo  3  priedas  
 

METINIO (VEIKLOS VERTINIMO) POKALBIO FORMA  

I DALIS  

PRAĖJUSIŲ METŲ DARBO VEIKLOS VERTINIMAS  

Darbuotojo vardas, pavardė Vertintojo vardas, pavardė 

Darbuotojo pareigos Vertintojo pareigos 

Vertinimo data  Vertinimo laikotarpis  

Vieta  Nuo Iki 

PRAĖJUSIO DARBO LAIKOTARPIO TIKSLAI 

DARBO TIKSLAI 

(UŽDUOTYS)     

(deleguoti/gauti darbai, ne 

mažiau 3 ir nedaugiau 6) 

REZULTATAS       

(įgyvendinimo data, 

vertinimo rodikliai ) 

PASIEKTO 

REZULTATATO 

VERTINIMAS        

(pasirinkti 1 įvertinimą) * 

   labai  gerai 

 gerai   

 patenkinamai 

 nepatenkinamai 

   labai  gerai 

 gerai   

 patenkinamai 

 nepatenkinamai 

   labai  gerai 

 gerai   

 patenkinamai 

 nepatenkinamai 

   labai  gerai 

 gerai   

 patenkinamai 

 nepatenkinamai 

   labai  gerai 

 gerai   

 patenkinamai 

 nepatenkinamai 

 

 

 



                             * Pedagogo veiklos vertinimo įvertinimų paaiškinimas 

 

II DALIS 

ATEINANČIŲ METŲ DARBO TIKSLŲ NUSTATYMAS 

 

DARBO TIKSLAI 

(UŽDUOTYS) 

 

(deleguoti/gauti darbai, 

užduotys ne mažiau 3 ir 

nedaugiau 6) 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

 

(įgyvendinimo data, 

vertinimo rodikliai) 

PRIEMONĖS, VEIKSMAI, 

MOKYMAI 

 

(kaip bus siekiama) 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

 

 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas 

atitinkamas 

     langelis ☐ 

1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. Labai gerai 

2. Darbuotojas  iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius. Gerai 

3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius. Patenkinamai 

4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius. Nepatenkinamai 



 

III DALIS 

        ASMENINIAI TOBULINIMOSI TIKSLAI 

        (ATEINANTIEMS METAMS) 

  

  

    

 

TOBULINIMOSI TIKSLAS 

(kokias žinias, įgūdžius, 

sugebėjimus, savybes darbuotojui 

reikia įgyti/gilinti/tobulinti) 

LAUKIAMAS 
REZULTATAS 

( įgyvendinimo data) 

PRIEMONĖS ,VEIKSMAI, 
MOKYMAI 

(kaip bus siekiama) 

      

.      

      

      

      

   



IV DALIS 

DARBUOTOJO PERSPEKTYVOS APTARIMAS  

  

PERSPEKTYVOS APTARIMAS  

(Kaip darbuotojas save mato organizacijoje kelerių metų perspektyvoje: ar yra 

dalykų, kurie trukdo darbuotojui siekti rezultatų) 
 

 

  

PAPILDOMI KOMENTARAI 

(kaip praėjo metinis veiklos vertinimo pokalbis, kas yra ir gali būti  

svarbu organizacijai ir kt.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku/nesutinku  

Darbuotojo 

pareigos, vardas, 

pavardė   

  

Parašas 

  

Vertintojo 

pareigos, vardas, 

pavardė  

 

Parašas 

 

 

 

 


