KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMAI
_________________________________________
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

DIREKTORĖ AUŠRA NIKOLAJEVIENĖ
_________________________________
(darbuotojo/biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2020

Nr. ________

(data)

____Klaipėda_____
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos
užduotys / einamųjų metų
užduotys

2.1. Užtikrinti kokybišką įstaigos
veiklą

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas /

institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo vertins, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
Įgyvendinti
patvirtintą Įgyvendintas
patvirtintas
strateginį (veiklos) planą ir strateginis (veiklos) planas ir
pasiekti nustatytus veiklos pasiekti
nustatyti
veiklos
rodiklius
rodikliai 100 proc.
Įstaigos veiklą organizuoti
Įstaigoje nenustatyta pažeidimų
taip, jog nebūtų nustatyta
pažeidimų dėl įstaigos ir
vadovo veiklos
Gebėti tinkamai naudoti
Įstaigoje užtikrintas savalaikis
skirtus asignavimus,
finansinių dokumentų
vadovaujantis teisės aktais,
pateikimas, skirti asignavimai
reglamentuojančiais įstaigos naudojami pagal teisės aktų
finansinę veiklą
reikalavimus
Laiku ir tinkamai pateikti
Negauta nusiskundimų dėl
įstaigos planavimo,
dokumentų pateikimo terminų
informaciniai ir ataskaitiniai ir/ar tinkamumo
dokumentai
Kelti darbuotojų
Ne mažiau 30 proc. kvalifikaciją
kvalifikaciją ir
kėlusių darbuotojų (vienam

profesionalumą

2.2. Įgyvendinti Klaipėdos miesto
tarybos patvirtintą Klaipėdos
sutrikusio vystymosi kūdikių namų
priemonių, kurias įgyvendinus bus
pasiektas reikalavimas nuo 2020
metų nebeteikti likusiems be tėvų
globos vaikams ir socialinės
rizikos vaikams ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės globos,
planą
2.3. Gerinti paslaugų prieinamumą
vaikui ir šeimai bendruomenėje

Vykdyti paslaugų gavėjų
pasitenkinimą teikiamomis
paslaugomis
Atlikti teikiamų paslaugų
įkainių paskaičiavimus

kvalifikaciją kėlusiam
darbuotojui ne mažiau nei 6
val.)
Įvykdyti ne mažiau 150 klientų
anketavimą.
Parengta ataskaita - 1
Pateikti teikiamų paslaugų
paskaičiavimai - 2

Parengti Individualaus
Klaipėdos sutrikusio
vystymosi kūdikių namų
pertvarkos plano metinę
analizę už 2019 m.

Atlikti įstaigos pertvarkos plano
metinę analizę - 1

Užtikrinti visuomenei
informacijos sklaidą apie
įstaigos veiklą

Pateikti (sveikatos priežiūros,
ugdymo įstaigoms)
informacinius pranešimus apie
įstaigoje teikiamas paslaugas - 1
Parengti statinio techninį darbo
projektą – 1
Atlikti patalpų einamąjį remontą
pagrindinio pastato II aukšte 369
m2.
Įrengti: specialistams naujas
darbo vietas – 8
darbuotojų poilsio kambarį - 1

Plėsti vaikų raidos
sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos paslaugų
teikimą ir gerinti darbuotojų
darbo sąlygas

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)
3.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).
3.2. Teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pakeitimai.
3.3. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.
3.4. Nepakankamas finansavimas funkcijoms vykdyti.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas
Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių
įvykdymo aprašymas
4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai – 4 ☐

