SIAULIU TARDYM O IZALIAT ORIAUS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL NAUJAT PRIIMTO I SIAULIU TARDYMO IZOLTATORIU DARBUOTOJO
ADAPTACIJOS TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO

Siauliai

Vadovaudamasis Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 2l d. isakymo Nr. V-408 ,,Del naujai priimto ! Kalejimq
departament4 prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZias istaigas
darbuotojo adaptacijos pavyzdines tvarkos apra5o patvirtinimo" 2.1papunkdiu:
1. Tvirtinu Naujai priimto i Siauliq tardymo izoliatoriq darbuotojo adaptacijos
tvarkos apraS4 (pridedama).

2.Nustatau,

kad Sis isakymas taikomas nuo 2016 m. gruodZio

I

d. naujai

priimtiems darbuotoj ams.

ipaListu

netekusiu galios Siauliq tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos
taisykliq, patvirtintq Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2016 m. birZelio 29 d. isakymu Nr.
1/01-110 ,,Del Siauliq tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisykliq patvirtinimo" 34 punkt4.

3. Pr

4. Pavedu:

4.1. Personalo skyriaus vir5ininkui Sio isakymo vykdymo kontrolg;
4.2. Administracijos reikalq skyriaus vir5ininkei Au5rai Armo5kaitei organizuoti Sio
isakymo paskelbim4 istaigos internetinej e svetainej

e;

4.3. Administracijos reikalq skyriaus vyresniajam ra5tvedZiui su Siuo isakymu
supaZindinti direktoriaus pavaduotojus ir administraciniq padaliniq vadovus;
4.4. admtnistraciniq padaliniq vadovams su Siuo isakymu supaZindinti pavaldZius

darbuotojus.

L. e. direktoriaus pareigas

Paulius Zvaliauskas

PATVIRTINTA
Siauliq tardymo izoliatoriaus
direktoriaus 2016 m. lapkridi
isakymuNr. 1/01- /t/

NAUJAI PRIIMTO 1 STNUI4I TARDYMO IZOLTATORIU DARBUOTOJO
ADAPTACIJOS TVARKOS APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sekminga naujai priimtq i Siauliq tardymo izoliatoriq (toliau - Siaulirl TI arba lstaiga)
darbuotojq adaptaclja - tai vienas personalo valdymo aspektq, padedantis naujam darbuotojui
socializuotis istaigos kolektyve, igauti baziniq teoriniq Ziniq ir praktiniq ig[dZiq, reikalingq
priskirtoms funkcijoms atlikti, bei uZtikrinanditl kokybi5k4 istaigos funkcionavim4.
Naujai priimto i Siauliq TI tvarkos apra5o (toliau - Apra5as) paskirtis - reglamentuoti naujai
priimto darbuotojo adaptacijos istaigoje proces4, supaZindinti naujai priimt4 darbuotoj4 su istaigos
vidaus tvarka, veiklos specifika, struktlra, teritorija, kult[ra, praktiniu jam priskirtq funkcijq
atlikimu.

2. Apra5as nustato:
2.I. adaptacijos proceso dalyvius, jq pareigas ir teises;
adaptacijos proceso dalis ir jq turini;
adaptacijos vykdymo trukmg ir etapus;
adaptacijos vykdymo eig4.
Apra5e vartojamos s4vokos:

2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1. Adaptacijos dalyvis
adaptacij os programoj e.

3.2. Kuratorius

-

-

naujai priimtas darbuotojas, kuris dalyvauja individualioje

istaigos darbuotojas, paskirtas patarti

ir teikti metoding pagalb4

adaptacijos dalyviui.

3.3. Adaptacijos programa - individualiai konkrediam darbuotojui sudary.ta praktines
paZinties ir socializacijos programa, kurioje yra numatytos veiklos/veiksmai adaptacijos periodams
ir veiklas/veiksmus vertinantys asmenys.
3.4. Adaptacijos vykdymas - adaptacijos dalyvio, kuratoriaus, tiesioginio vadovo ir
dalyvaujandiq asmenq bendra veikla ir veiksmai, igyvendinant reglamentuot4 naujai priimto
darbuotoj o adaptaclj4, pagal darbuotoj o Adaptacij os program4.

3.5. Dalyvaujantys asmenys

-

papildomai, be adaptacijos dalyvio, kuratoriaus ir

tiesioginio vadovo, Adaptacijos programoje dalyvaujantys istaigos darbuotojai.
3.6. Darbuotojo (pareigtrno, karjeros valstybds tarnautojo, darbuotojo, dirbaniio
pagal darbo sutarti) adaptacija - procesas, kurio metu naujai priimtas darbuotojas susipaZista su
nauju darbu, jo aplinka ir kolektyvu.
3.7. Praktine adaptacija - sudedamoji adaptacijos dalis, kai darbuotojas yra
supaZindinamas su jam priskirtomis funkcijomis, darbo vieta, darbo s4lygomis ir kitais su darbu
susijusiais dalykais.
3.8. Psichologines tarnybos darbuotojas - istaigos Psichologines tarnybos vadovas ar ji
pavaduoj antis darbuotoj as.
3.9. Socializacija - sudedamoji adaptacijos dalis, kurios metu darbuotojas'supranta ir
priima naujo kolektyvo vertybes ir elgesio norrnas.
3.10. Tiesioginis vadovas - administracijos padalinio (pamainos) vadovas, kuriam yra
tiesiogiai pavaldus nauj ai priimtas darbuotoj as.
3.11. Zini\ igijimas ir ig[dZiq formavimas - praktine adaptacijos dalis, kuri apima
adaptacijos dalyvio teorin! ir praktini mokym4si, siekiant igyti savarankiSko ir komandinio darbo
patirties istaigoje.

l
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II. ADAPTACIJOS PROGRAMOS DALYVIAI, JU PAREIGOS IR TEISES

4.

Adaptacijos dalyvis:

4.1.

susipaZista su:

4.1.1. istaigos veiklos specifika, strukt[ra, teritorija, kult[ra;

4.r.2.
veikl4;

teises aktais, reglamentuojandiais
istaigos, administracijos padalinio, kuriame dirba,

4.1.3. teisds aktais, reikalingais pareigybes apra5yme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.1.4. individualia Adaptacijos programa;
4.2. ddl kylandiq klausimq konsultuojasi su kuratoriumi, tiesioginiu vadovu ar kitais

Adaptacij os pro gramoj e dalyvauj andiai s asmenimis.
istaigas

4'3. Adaptacijos procesas netaikomas naujai paskirtiems i bausmiq vykdymo sistemos
vadovams ir jq pavaduotojams.
5. Kuratorius:
5.1. i5bandymo laikotarpiu supaZindina ipareigas paskirt4 darbuotoj4 su istaigos veikla,

jam pareigybes apraSyme nustatytq funkcijq specifika, padedajam atlikti Sias funkcijas ir supaZindina
su istaigos kult[ra, gyvuojandiomis tradicijomis ir vertybemis;
5.2. kartu su adaptacijos dalyvio tiesioginiu vadovu parengia individuali4 Adaptacijos
program4 (1 priedas);
5.3. teikiaadaptacijosdalyviuimetodingpagalbE,susijusi4sutiesioginiqfunkcijq(pareigq.l
atlikimu;
5.4. informuoja adaptacijos dalyvi apie istaigoje organizuojamus renginius darbuotojams
ir kviedia juose dalyvauti;
5.5. su adaptacijos dalyvio tiesioginiu vadovu aptariaadaptacijos progres4;
5.6. ne veliau kaip likus 5 darbo dienoms iki darbuotojo adaptacijos termino pabaigos
vertina adaptacijos dalyvio vykdytq veiklq/veiksmq rezultatus, teikia pastabas ir rekomendacij-as,
uZpildo Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio ataskaitos (2 priedas) I dali.
6. Tiesioginis vadovas:
6.1. adaptacijos dalyvi supaZindina su administracijos padaliniq darbuorojais, jq
funkcijomis;
6.2. stebi ir kontroliuoja Adaptacijos programos igyvendinim4 ir vertina Adaptacijos
programos rezultatus;
6.3' ne veliau kaip likus 5 darbo dienoms iki darbuotojo adaptacijos termino pabaigos
vertina adaptacijos dalyvio vykdl'tq veikh/veiksmq rezultatus, teikia pastabas ir rekomendacij"as,
uZpildo Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio ataskaitos II dali ir pateikia'susipaZinti
adaptacijos dalyviui, o Siam susipaZinus, Adaptacijos dalyvio iSbandymo laikotarpio ataskaitE teikia
istaigos vadovui.
7. Adaptacijos dalyvio iSbandymo laikotarpio ataskaita saugoma darbuotojo asmens
byloje.
8. Psichologinds tarnybos darbuotojas atlieka interviu su adaptacijos dalyviu, atlieka jo
psichologini ivertinim4 ir ne veliau kaip likus 5 darbo dienoms iki darbuotojo adapiacijos
termino
pabaigos teikia pasiulymus ir rekomendacijas.

III. ADAPTACIJOS

PROCESO DALYS IR JU TURINYS

9. Adaptacijos proceso dalys - praktine adaptacija ir socializacija - yra vykdomos vienu
metu, tadiau kiekvienos jq turini nusako skirtingos veiklos ir veiksmai:
9.1. Praktine adaptacija:

1' adaptacijos dalyvio supaZindinimas su atliekamomis funkcijomis;
9.1-2. reikalingq darbo priemoniq, tarnybines uniformos i5davimas, supaZindinimas
su
specialiomis priemonemis;
9.1.3. supaZindinimas su darbo vieta (-omis);
9.1.

4

9.1.4. supaZindinimas su darbo s4lygomis ir padalinio, ikuri priimtas darbuotojas, darbo
organizavimo tvarka;
9.1.5. informavimas apie darbo ir civilines saugos reikalavimus;
9.1.6. kvalifikacijos kelimas ir karjeros galimybes;
9.1.7. supaZindinimas su kontroles ir atsiskaitymq formomis bei subordinacijos principq
kolektyvo ir tiesioginio vadovo atZvilgiu laikymosi tvarka.
9.2. Socializacija:
9.2.1. tiesioginis vadovas pristato naujai priimt4 darbuotoj4 kuratoriui ir administracijos
padalinio kolektyvui;
9.2.2. istaigoje gyvuojandiq tradicijq pristatymas;
9.2.3. supaZindinimas su istaigos istorija;
9.2.4. vizitas po istaigos teritorij4 pagal kompetencij4;
9.2.5. informavimas apie buitinio aprtipinimo vietas (sanitarini mazgq,poilsio kambarius,
maitinimosi patalpas) ;

9.2.6. informavimas apie poilsio pertraukeles

ir

kitas administracijos padalinio

ar

darbuotoj q grupiq neformalaus bendravimo tradicij as;

9.2.7. kvietimas dalyvauti ir prisideti organizuojant renginius, padedandius darbuotojui
isilieti i istaigos ir administracijos padalinio kolektyv4.

IV. ADAPTACIJOS VYKDYMO TRUKME IR ETAPAI
10. Adaptacijos vykdymo trukmd nustatoma:

10.1. pataisos pareigunui - 6 menesiq nustatytam iSbandymo terminui;
70.2.karjeros valstybes tarnautojo, darbuotojo, dirbandio pagal darbo sutafti, - nuo 1

iki
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mdnesiq, atsiZvelgiant iturimus adaptacijos dalyvio socialinius, profesinius
igldZius, <larbo patirti,
1 l.
Jeigu adaptacijos vykdymo laikotarpiu adaptacijos dalyvis buvo ivadiniuose
mokymuose, atostogose, turdjo laikin4 nedarbingum4, Sis laikas i adaptacijos trukmg neiskaitomas ir
pratEsiamas atitinkamu adaptacij os dalyvio nebuvimo darbe laikotarpiu.
12. Jeigu adaptacijos vykdymo laikotarpiu kuratorius turi nedarbingumo paLymejimE arba
jam suteikiamos kasmetinds ar tikslines atostogos, kuratoriaus funkcijas atlieka adaptacijos
daiyvio
tiesioginis vadovas arba kitas istaigos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas.
12.1. Adaptacijos vykdymo etapai:
12.1.1. kuratoriaus paskyrimas;
12.1.2. Adaptacijos programos sudarymas;
r2.1.3. adaptacijos veiksmq vykdymas pagal Adaptacijos program4;
12.1.4. Adaptacijos programos uZbaigimas ir ivertinimas.

V. ADAPTACIJOS VYKDYMO EIGA

13. Kuratoriaus paskyrimas.
13.1. Kuratoriq isakymu skiria istaigos direktorius, atsiZvelgdamas Personalo skyriaus
i
vadovo ar administracijos padalinio, i kuri priimamas asmuo, vadovo rasytini siiilym4 (ifoimint4
papildomu ira5u priimamo darbuotojo pra5yme priimti ipareigas).
13.2. Kuratoriaus paskyrimo tikslas:
13.2.1. padeti adaptacijos dalyviui integruotis i darbo/tarnybos veikl4;
l3.2.2.teikti adaptacijos dalyviui prakting ir metoding pagalb4 atliekant pareigybes
apra5yme nustatytas funkcij as ;
13 .2.3 . padeti adaptacij os dalyviui socialiluotis
istaigoj e.
13.3. Kuratoriumi skiriamas istaigos darbuotojas, atiti kantis Siuos kr.iterijus:
13.3.1 . pataisos pareiglno kuratoriumi yra skiriamas ne maZiau kaip 5 metqtarnybos
staZq
turintis pareigDnas, kuris pataisos pareigtnq Svietimo istaigoje yra i5klausgs kuratoriq kursus ir
kuris
neturi galioj andiq nuobaudq;

13.3.2. karjeros valstybes tarnautojams

ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo

sutartis,

kuratoriumi yra skiriamas administracijos padalinyje dirbantis ne trumpiau kaip 3 metus dzrbuotojas
ar pareiglnas, kuris Siuo metu neturi galiojandiq nuobaudq;
13.3.3. iSmanantis ir gebantis taikyti teises aktus, reglamentuojandius istaigos,
administracij os padalinio veikl4;
13.3.4. pasiZymintis asmeninemis savybemis: komunikabilumu, pareigingumu, gebejimu
perteikti Zinias, visuomeniSkurnu, punktualumu, gebejimu objektyviai vertinti situacij4 ir kitq Zmoniq
veiksmus.
14. Adaptacijos programos sudarymas.
14.1.Adaptacijos programa sudaroma individualiai konkrediam adaptacijos dalyviui,
vadovaujantis Apra5o trediajame skyriuje nurodytomis veiklomis ir veiksmais, Sudarandiais
adaptacijos proceso daliq turini. Sudarant Adaptacijos program4 taip pat yra atsiZvelgiama i
adaptacijos dalyvio profesinipasirengim4, turim4 kvalifikacij4 ir darbo ar tarnybos praktik4 bausmiq
vykdymo sistemoje.
14.2. Adaptacijos program4 tvirtina padalini, i kuri paskirtas adaptacijos dalyvis,
kuruojantis direktoriaus pavaduotojas arba, jeigu padalinys pavaldus tiesiogiai direktoriui, istaigos
direktorius.
14.3. Kuratoriaus kartu su tiesioginiu vadovu sudaryta Adaptacijos programa adaptacijos
vykdymo laikotarpiu gali buti keidiama ar papildoma atsiZvelgiant i adaptacijos dalyvio progres4,
kylandias problemas, kurios nebuvo numatytos sudarant pradini adaptacijos programos variant4, bei
iSry5kejusius adaptacijos dalyvio llkesdius, poreikius ir komunikavimo su bendradarbiais ypatumus.
14.4. Adaptacijos programoje ira5omos visos adaptacijos laikotarpiu numatomos vykdyti
veiklos/veiksmai, kuriuos atliks adaptacijos dalyvis, ir nurodomi asmenys, kurie Sias
veiklas/veiksmus vertins ar teiks pastabas.
15. Adaptacijos programos uZbaigimas ir ivertinimas.
15.1. Adaptacijos programa uZbaigiama igyvendinus visas veiklas.
15.2. Adaptacijos programos igyvendinimas nutraukiamas, jei darbuotojas teises aktq
nustatyta tvarka yraatleidliamas i5 pareigq arba nutraukia darbo sutarti, arba tarnybos santykius savo
noru.

15.3. Kuratorius, ir padalinio vadovas pateikia galutinius (bendrus) adaptacijos dalyvio
vertinimus pagal10 balq vertinimo sistem4. Jeigu adaptacijos dalyviui vertinimo metu skiriama nuo
I iki 5 balq- jo adaptacijos procesas vertinamas nepatenkinamai, o nuo 6 iki 10 balq-adaptacijos
procesas vertinamas patenkinamai.

15.4. fstaigos vadovas, atsiZvelgdamas i adaptacijos dalyvio kuratoriaus, jo tiesioginio
vadovo ir Psichologines tarnybos darbuotojo vertinimus, iki iSbandymo termino pabaigos priima
sprendim4 del darbuotojo tinkamumo einamoms pareigoms.
15.5. Tiesioginis vadovas, atsiZvelgdamas i Adaptacijos programos igyvendinimo
rezultatus, aptaria su naujai priimtu darbuotoju tolesnes jo profesines raidos ir socializacijos kryptis
istaigoje.
15.6. fgyvendinus Adaptacijos programq, adaptacijos dalyvis uZpildo Adaptacijos dalyvio
atsiliepim4 (3 priedas) ir pateikia Personalo skyriui.
15.7. Personalo skyrius kasmet iki vasario I d. apLvelgia praeitq metq Adaptac.ijos dalyviq
atsiliepimus, ivertina adaptacijos procesus, nustato adaptacijos procesq trtkumus, adaptaciios dalyvirl
pastabas ir pasi[lymus ir lstaigos vadovui pateikia pasiDlymus del Adaptacijos tvarkos apra5o
tobulinimo.
I atkinrr
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Naujai priimto j Siauliq tardymo
izoliatoriq darbuotoj o adaptacij os
tvarkos apraSo I priedas

(Adaptacij os pro gramos forma)

Srnulrq

TARDvM

o rzoLr AToRrus
TVIRTINU
(paraSas)

(pareigos)

(vardas, pavarde)

ADAPTACIJOS PROGRAMA
Nr
(data)
(sudarymo vieta)

Adaptacijos dalyvis (darbuotojas)
Padal inys, pareigq pavadinimas
Kuravimo pradZios data
Kuravimo pabaigos data

il
r.

Adaptacijos
Iaikotarpis
(nurodomos
laikotarpiq
datos)
SAV.

Vumatomos

wkdlti

veiklos/veiksmai

Adaptacijos dalyvi
vertinantys asmenys
(kuratorius, tiesioginis
vadovas, kiti dalyvaujantys
asmenys)

1.1.
1.2.

2 sav.

z.L

2.2.

{ticsioginio vadovo pareigq pavadinimas)

(paraias)

(vardas ir pavardd)

(liuratoriaus pareigq pavadinimas)

(paraSas)

(vardas ir pavardO)

(para5as)

(vardas ir pavarde)

SusipaZinau

(adaptaciios dalyvio pareigq pavadinimas)
I

l i r; rt|,lt

1r,1" iriil:i
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Naujai priimto i Siauliq tardymo
izoliatoriq darbuotoj o adaptacij os
tvarkos apra5o 2 priedas

(Adaptacijos dalyvio isbandymo laikotarpio ataskaitos forma)

Srnur,rq TARDvM o tzoLttToRrus
ADAPTAC]IJOS DALYVIO ISBANDYMO LAIKOTARPIO ATASKAITA
Nr.

.

(data)

(sudarymo vieta)
Adaptacij os dalyvis (darbuotojas)

Padalinys, pareigq pavadinimas
Kuravimo pradZios data
Kuravimo pabaigos data
Kuratorius
(vardas ir pavarde, padalinys, pareigq pavadinimas)

ATASKAITOS I DALIS (pildo kuratorius)
vio darbo vertinimo
rglU
_l-Ufiry.l
lygis danbui atlikti
Darbo kok
: uZduoriiu atlikimo kok

vertinamu

Atsakomybe atliekant uZduoti s
Darbo taisykliq, proceduru laikvmasis

!_elu3qko&ktyyg
Bendravimas su kuratoriumi
, tiesioginiu vadovu

ir kitq padaliniu darbuotoiais

Bendras adaptacijos iverrtinimas (veftinarna pagal l0 balq sistem4)
Pustabos

ir rekomendacijos

atonaus pareigq pavadinirnas)

I

A

d ap t ac ij o s d alyu i o i i b an $t m o

ATASKAITOS

4@

II

I a i ko t arp i o

at as ka

ito s

.for m o s

tgs

iny s)

DALIS

Tiesioginio vadovo vertinimas (vertinama pagal10 balq sistem4)
tabos

ir rekomendacijos

(ties ioginio vadovo pareigq pavad inimas)

Ps ic ho

(paraSas)

loginds tarny bos darb uotoj

o pasto bos

(Psichologines tarnybos darbuotojo pareigq pavadinimas)

ir

(vardas ir pavarde)

re komendacijos

(para3as)

(vardas ir pavarde)

Istaigos vadovo iSvada:

tr
tr

Darbuotojas tinkamas eiti uZimamas pareigas
Darbuotojas netinkamas eiti uZimamq pareigq

fstaigos vado i5vada, pastabos

(istaigos vadovo pareigq pavadinimas)

ir

rekomendacijos

(para3as)

(vardas ir pavarde)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

SusipaZinau

(adaptacijos dalyvio pareigq pavadinimas)

(data)

Naujai priimto i Siauliq tardymo
izoliatoriq darbuotojo adaptacijos
tvarkos apra5o 3 priedas

(Adaptacijos dalyvio atsiliepimo forma)

ADAPTACIJOS DALYVIO ATSILIEPIMAS
Nr.
(data)

(sudarymo vieta)
Adaptacijos dalyvis (darbuotojas)
Padalinys, pareigq pavadinimas
Paskirtas kuratorius
(vardas ir pavarde, padalinys, pareigq pavadinirnas)

A

vio vertinimas : Vertinama
I0 bal
-usi) su istaigos struktDra, tikslais ir uZdaviniais?
2.
inio, kuriame dirbate. veikla?
"'' KqpL:q1g!9I!!q!CE9 kuravimo
4. Kaip jaudiates darb,o vietoie?
s.
AfeeyglgjglBul!!94 informacij is kit
6. Kaip vertinate kuravimo naudin
Jums?
7.lgip Wfqftate Justl atlie
8. Ar gayote visus pri''ralomus darbui dokumentus, darbui
riemones?

1lG6 ;r"t. d;i

I

q@

10,4erp_yg4@1_"jgyl
I 1 Ar pasiteisino lukesdiai del pasirinkto darbo?
Pastabos

dabar?

ir pasiDlymai:

(paraSas)

nls

(vardas ir pavarde.;

