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$al,CrNrNru n. palrosros voros rclrzos oZpSrovos c[uNazu4.
( istaigos pavadinimas)

Ukio dalies vadeja Irena Novict-aja
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

2023-01-27 d., Nr.
Baltoji Voke

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

L. Pagrindiniai pradjusiq kalendoriniq metq veiklos rezultatai

Nr,
Metines uZduotys

(toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai

NLrstatyti rezultatq
vertinimo rodikliai

(kiekybiniai,
kol<ybiniai, laiko ir

kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis

direktorius vertins, ar
nustatytos uZduotys

yra ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1

Tinkamaivykdyti
darbo funkcijas ir
darbdavio

pavedimus.

Darbo funkcijq
vykdymas, nepaleidLiarfi

darbo drausmds, darbo
pareigq ir laikantis
privalornq ir teisetq

darbdavio nurodymq.

Iki2022-12-31 nera

priimtq
jsakyrrq/jspej irnq apie

darbo drausmes

paZeidirnus ir nera

atsiradg pagrindq

darbuoto.jo

atsakornybei uZ darbo

pareigq paZeidirlus

svarstyti.

Vykdorna techninio
personalo darbo

pareigtlvykdymo
plieZihr4.

fvykdyta, nera
paZeidimq

1.2.

Tinharnairengti
darbo apskaitos

Ziniaraidius

Faktinio darbo santykiq
reglamentavimo

suderinamumas su
pasikeitusiais darbo

santykir"rs

reglamentuo.iandiq teises
aktq reikalavimais,

Tinkarnai parengti

darbo apskaitos

Ziniara5diai iki
kiekvieno mdnesio

pabaigos ir pateikti

buhalterinei apskaitai.

fvykdyta, nera
paZeidimq

1 .3.

Parengti 2022 m,

pirkimq plano

projekt4 su leSq

apskaidiavirnu ir

Parengtas, suderintas ir
pateilctas tvirtinirnui iki

2022 m. kovo 10 d.

Patvirtintas ir
suderintas pirhimq

planas pavie5intas

gimnazijos svetaineje.

lvyl<dyta, nera
paZeidimq



I

pagrindimu del

reikalingq
priemoniq,

prekiq, paslaugq

ir darbq lgijimo.

pirkimq plano projektas. Tinkamai parengtas

pirkirnq planas pades

tikslingai papildyti

gimnazijos

materialing bazg

reikalingomis
priemonemis.

1.4.

UZtikrinti
darbuotojq saugos

ir sveikatos,

civilines ir
prieSgaisrines

sallgos elektros

saugos

reikalavirnr;

laikyrnosi.

Nera ivykusiu
nelaimingq atsitikirnq

darbe, nenustatyta

darbuotojq saugos ir
sveikatos, prie5gaisrines

saugos, elektros

saugumo reikalavimq
paZeidirnq.

Laiku vykdomi

darbuotojq saugurllo

instruktaZai,

uZtikrinta sveika ir
saugi darbo aplinka.

Nera nelaimingq

atsitikirnq darbe.

[vykdyta, nera
paZeidimq

tki2022-12-31 d.

pateiktas

paZyrnejimas del

darbuotojq darbo

saugos uZtikrinirno.

paZyrrejimas

,,Darbtroto.jrl saLrgos ir
sveikatos specialisto,

dirbandio visq
ekonomines veil<los

rlr5iq jrnondse"

Nr. VL-D-S-22-10

L5.

Tinkarnai vykdyti
vieBuosius
pirkimus,

iSmokant naudotis
CPO sisterna.
Laiku pildyti

vie5qjq pirkimo
Lurnalq.

Pirkimai vykdorni per
CPO.

Pirkirnai vykdorni
remiantis vie5qjq

pirkimq organizavimo
ir vykdyrno tvarka.
30 proc. pirkirnq

vykdorna per CPO
sistem4.

I5 dalies.
Vyksta mokymai

tki2022-12-31 d.

patobulintos
I<ornpetencijos
vie5rliq pirhimq

sistemoie EcoCost.

1.6.

UZtikrinti
higierros normq

Iaikym4si

UZtikrinamas higienos

llonrLl laikymas.

Vykdoma aptarnau.jandio

personalo darbo
stebdsen4, higienos

normll prieZiur4.

UZtikrintos 2022 m.

higienos s4lygos

pades tinl<amai

vykdyti darbuotojrl
pareigas. Per rnetus

nera nustatytrl

higienos uormrl

paZeidimo.

Nurodyrnai gauti i5
NVC centro (Nr. -10-21
1 5.3.3. Mr) yra vykdorni

2. Einamqjg metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

NLrstatyti rezultatrl vertin imo
rodikliai

(kiekybiniai, kolcybiniai, lail<o ir
UZduotvs Siektini rezultatai

kiti rodikliai. kuliais



(
I

vadovaudamasis d i rel<torius
veftins, ar nustatytos uZduotys yra

jvykdytos)

2. I .Tinkamai vykdyti darbo

funkcijas il darbdavio pavedimus.

Darbo funkcij q vylcdymas,
nepaLeidLiant darbo drau smds,

darbo pareigq ir laikantis
privalomq ir teisetq darbdavio

nurodymq.

ll<i 2024-02-29 nera priirntq

isal<yniq/jspej imq apie darbo

drausmes paZeidimus ir nera

atsi radg pagrindq darbuotojo

atsakomybei uZ darbo pareigq

paZeidimus svarstyti.

2,2. P arengti 2023 m. pirkimq
plano projekt4 su leiq

apskaidiavirnr-r ir pagrindirnu del

reikalingq priemoniq, prekiq,
paslaugq ir darbq lgijimo.

Parengtas, suderintas ir pateiktas

tvirtinirnui iki2023 rn, kovo l0 d.

pirkimq plano projektas.

Patvirlintas ir sudelintas pirkirnq

planas pavie5irrlas ginrnazijos

svetaine.j e. Ti nkamai parengtas

pirkimq planas pades tikslingai
papi ldyti girnnazijos material ing

bazg reikalingom is priemonemis.

2.3. ULtikrurti darbuotoj q saugos

ir sveikatos, civilines ir
prie5gaisrines saugos elektros

saugos reikalavirnr4 laikymosi.

Nera jvykLrsiu nelaimingq

atsitikimtp darbe, nenustatyta

darbr"rotojq saugos ir sveikatos,

prie5gaisrines sallgos, elektros

saugumo reikalavirnq paZeidimq.

LaikLr vyl<domi darbLrotoj L1

saugluro instruktaZai, LrZtikrinta

sveil<a ir saugi darbo aplinka. Nera

nelaimingLl atsitikimq darbe.

2.4. Tinkamai vykdyti vie5uosius
pirkirnus , iSmokart naudotis CPO
sistema ir EcoCost sistema. Laiku

pildyti vie5qjq pirkirno Lurnalq.

Pirkimai vykdomi per CPO. Laiku
fi ksuoti sqskaitos-faktiiro s

EcoCost sistemoje,

Pirkimai vykdomi remiantis
vieSqiq pirkimq organizavimo ir

vykdyrno tvarka.

2.5. UZtikrinti higienos nomrrl

laikyrn4si, regul iariai organ izuoti
gimnazijos darbuotojams

prie5gaisrines ir civilines saugos

mokymus.

UZtikrinamas higienos normq

laikyrnas. Vykdorna
aptarnaujandio personalo darbo

stebdsen4, higienos normq

prieZitir4.

UZtikrintos 2022 r'n. higienos

s4lygos pades tinkarnai vykdyti
darbuotojq pareigas. Per metus

ndra nustatytLl higienos nomtLl

paZeidimo.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tureti
neigiamos itakos Sioms uiduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

3.1. Liga,
3.3. Pafinerill / tiekejq sutardiq nesilaikymas.

II SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KvALIF.IKACIJos

TOBULINIMAS

4. Pasiektq rezultatg vykdant uiduotis vertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis



4.1. Darbuotojas fvykde uZduotis ir vir5ijo kai kLrriuos sutaftus veftinimo
rodiklius

Labai gerai X

4.2. Darbttotojas i5 esmris jvykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x

4.3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias LrZduotis pagal sutarlus vertinirno
rodiklius

Patenkinarnai n

4.4, Darbuotojas neivykde LrZduodiq pagal sutartus vertinirno rodiklius Nepatenkinamai E

5. Pasiiilymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
(nurodoma, kokie mokymai si[lomi darbuotojui)

5.1. Stebeti organizuojatrrl renginiLl plan4 aktualiomis temomis bei benclraclaLbiaLrti s,,5ol.irr,,k,l .
savivaldybes ukio skyriumi ir dalyvauti seminaruose bei rajoninese susitikirnuose.

5.2. Pradeti vykdyti pirkimus per CPO sistern4.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

6. Vertinirno pagrindimas ir siulymai: lrena Novickaja, gimnazijos ukio dalies vede.ja, fvykde
pagal sutartus veftinimo rodiklius gerai, Nustatau5o/o pareigines algos kintamosios clalies dycli nuo
vasario 1 d. iki 2024 m. vasario 29 d.

2d/ite
(vardas ir pavarde

ir sifilymais susipaZinau ir sutinku /

(darbuotojq atstovaviut4 j gyvendinandio asmens pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

LrZdLrotis

2023 n.

69t"'Q
J/ *..*",.4.-- \$

(vardas ir pavarde)
J \vqLsun rr yqvqruL

fur- /V"/dL,


