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Kaunas

P a k e i č i u Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos darbuotojų metinių

pokalbių ir veiklos vertinimo tvarkos aprašo naujos redakcijos:

1. 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui turi būti nustatyti

kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, o einamaisiais metais priimtam mokyklos darbuotojui – per 1

mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų

kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys,

siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų kovo 1 dienos, o

einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.“

2. 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Tiesioginis vadovas (toliau — Vadovas) pateikia darbuotojui išvados formą ne vėliau

kaip iki vasario 20 d., kurioje darbuotojas užpildo pagrindinius praėjusių metų veiklos rezultatus ir

grąžina ją vadovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos, ir susitaria dėl pokalbio

datos.“

3. 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Vasario mėnesio paskutinę dieną rašomas įsakymas dėl numatytos kintamosios dalies

nustatymo 12 mėnesių - nuo kovo 1 d. iki kitų metų vasario mėnesio paskutinės dienos.“

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Jolanta Vengalienė
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