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Vadovaudamasis Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto 15 straipsnio 1,2 ir 3 dalimis bei atsiZvelgdamas I Naujai priimto I Kalejimq
departament4 prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZias [staigas
darbuotojo adaptacijos pavyzdines tvarkos apra5o, patvirtinto Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) direktoriaus 2016 m. spalio
26 d. isakymu Nr. V-408 ,,Del Naujai priimto I Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldZias fstaigas darbuotojo adaptacijos pavyzdines tvarkos apra5o
patvirtinimo", nuostatas:

1.T v i r t i n u Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro darbuotojq adaptacijos tvarkos apraS4 @ridedama).

2.PripaListu netekusiu galios Kalejimq departamento Mokymo centro (toliau -
Mokymo centras) direktoriaus 2016 m. lapkriðio 30 d. isakym4 Nr. V-179 ,,Del Naujai priimto I
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centr4
darbuotoj o adaptacij os tvarkos apra5o patvirtinimo".

3.Pavedu:
3.1. Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð S[ [saþmq paskelbti

Mokymo centro darbuotdams;
3.2. Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus profesijos mok¡ojui Jauniui Stankeviðiui 5i

[sakym4 paskelbti Mokymo centro interneto svetainej e.

Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininkas,
atliekantis direktoriaus funkcij as
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
201í m. gruodZio ffi a.isakymu Nr. Wf&&

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO DARBUOTOJU

ADAPTACIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro darbuotojq adaptacijos tvarkos apra5o (toliau - Apra5as) paskirtis - reglamentuoti darbuotojq
(pataisos pareigunq, karjeros valstybes tarnautojq ar darbuotojq, dirbanõiq pagal darbo sutartis)
adaptacijos Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau -
Kalejimq departamentas) Mokymo centre (toliau - Mokymo centras, istaiga) proces4, siekiant, kad
priimti darbuotojai per kuo trumpesni laik4 igytr¡ gerosios patirties ir praktikos darbo vietoje
priskirtoms funkcijoms vykdyti, skatinti darbuotojq atsakomybç ir iniciatyvum4.

2. Apra5as nustato:
2.1. adaptacijos proceso dalyvius, jq pareigas ir teises;
2.2. adaptacijos proceso dalis ir jr¿ turini;
2.3. adaptacijos vykdymo trukmç ir etapus;
2.4. adaptacijos vykdymo eig4.
3. Apraðe vartojamos s4vokos:
3.1. Darbuotojo adaptacija - procesas, kurio metu darbuotojas susipaZista su

darboviete, kolektyvu, Mokymo centro tikslais, uZdaviniais, savo pareigomis ir funkcijomis, taip pat
igyja arbapapildo savo darbui atlikti reikalingas ùinias ir igüdZius, prisitaiko prie naujq darbo s4lygq
bei istaigos kolektyve susidariusiq santykiq.

3.2. Adaptacijos dalyvis - darbuotojas, kuris dalyvauja individualioje adaptacijos
programoje.

3.3. Kuratorius - Mokymo centro darbuotojas, paskirtas Mokymo centro direktoriaus
isakymu patarti ir teikti metoding pagalb4adaptacijos dalyviui.

3.4. Tiesioginis vadovas - strukhlrinio padalinio, i kuri yra priimtas darbuotojas,
vadovas.

3.5. Adaptacijos programa - individualiai konkreðiam darbuotojui sudaryta praktinès
paZinties ir socializacijos programa, kurioje yra numatytos veiklos ir veiksmai adaptacijos
laikotarpiui bei adaptacij os procese dalyvauj antys asmenys.

3.6. Adaptacijos vykdymas - adaptacijos dalyvio, jo tiesioginio vadovo., kuratoriaus ir
kitq adaptacijos procese dalyvaujanõiq asmenq bendra veikla ir veiksmai, igyvendinant
reglamentuot4 darbuotojo adaptacijqpagaljam sudaryt4 Adapfacljos programq.

3.7. Dalyvaujantys asmenys - papildomai,be adaptacijos dalyvio, jo tiesioginio vadovo
ir kuratoriaus, Adaptacijos programoje dalyvaujantys Mokymo centro darbuotojai.

3.8. Praktiné adaptacija sudedamoji adaptacijos dalis, kai darbuotojas yra
supaZindinamas su jam priskirtomis funkcijomis, darbo vieta, darbo s4lygomis ir kitais su darbu
susijusiais dalykais.

3.9. Socialwaciia - sudedamoji adaptacijos dalis, kurios metu darbuotojas supranta ir
priima naujo kolektyvo vertybes ir elgesio norTnas.
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4. Adaptacijos procesas taikomas:
4.1. priimtiems ar perkeltiems i5 kitq bausmiq vykdymo sistemos istaigq i Mokymo

centr4 darbuotojams;
4.2. darbuotojams, griZusiems po vaiko prieZiuros atostogq;
4.3. darbuotojams, perkeltiems dirbti i5 vieno Mokymo centro struktürinio padalinio i

kit4, kai visi5kai keiðiasi jq darbo pobädis.
5. Adaptacijos procesas netaikomas asmenims, paskirtiems i Mokymo centro

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir strukturiniq padaliniq vadovq pareigas.

II SKYRIUS
ADAPTACIJOS PROGRAMOS DALWIAI, JV PARE,IGOS IR TEISES

6. Adaptacijos dalyvis:
6.1. susipaålsta su:

6.1.1. Mokymo centro veiklos specifika, struktura, teritorija, orgartizacine kultura;
6.I.2. teises aktais, reglamentuojanõiais Mokymo centro, strukffirinio padalinio, kuriame

dirbs, veikl4;
6.1.3. teises aktais, reikalingais pareigybes apra5yme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
6.1.4. individualia Adaptacijos programa (1 priedas);
6.2. vykdo pareigybès apra5yme nustatytas funkcijas, vadovaudamasis Mokymo centro

direktoriaus, tiesioginio vadovo irlar kuratoriaus nurodymais ir pastabomis;
6.3. i5kilus klausimams, konsultuojasi su kuratoriumi, tiesioginiu vadovu ar kitais

Adaptacij os pro gramoj e dalyvauj anðiais asmenimi s ;

6.4. pildo Adaptacijos dalyvio atsiliepim4 (2 priedas).
7. Kuratorius:
7J'karfi su adaptacijos dalyvio tiesioginiu vadovu rengia individuali4 Adaptacijos

ptografn4;
7.2. orgarintoja ir priZiuri adaptacijos dalyvio darb4viso adaptacijos laikotarpio metu;
7.3.te1kia adaptacijos dalyviui metodinç pagalb4, susijusi4 su tiesioginiq funkcijq

(pareigq) atlikimu;
7.4. informuojaadaptacijos dalyvi apie istaigoje organizuojamus renginius darbuotojams

ir kvieðia juose dalyvauti;
7.5. su adaptacijos dalyvio tiesioginiu vadovu aptaúa adaptacijos progres4;
7.6. baigiantis adaptacijos procesui, vertina adaptacijos dalyvio vykdytq veiklq / veiksmq

rezultatus, teikia pastabas ir rekomendacijas, pildo Adaptacijos laikotarpio ataskaitos (3 priedas)
I dali;

8. Tiesioginis vadovas:
8.1. siulo istaigos vadovui, k4 paskirti kwatoriumi ir turi teisg pats juo büti;
8.2. kartu su kuratoriumi parengia individuali4 Adaptacijos program4, prireikus j4

pakeiðia ar papildo;
8.3. stebi ir kontroliuoja Adaptacijos programos igyvendinim4, nuolat bendrauja su

adaptacijos dalyviu ir kuratoriumi, domisi iSkylanõiais sunkumais ir pasiekimais;
8.4. baigiantis adaptacijos procesui, vertina Adaptacijos programos rezultatus ir uZpildo

Adaptacijos laikotarpio ataskaitos II dali.

III SKYRIUS
ADAPTACIJOS PROCESO DALYS IR JU TURINYS

9. Adaptacijos proceso dalys - praktiné adaptac4air socializacrja - yra vykdomos vienu
metu, taöiau kiekvienos jq turini nusako skirtingos veiklos ir veiksmai:

9. 1. Praktine adaptacija:
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9. I . 1 . adaptacij os dalyvio supaZindinimas su atliekamomis funkcij omis;
9.1.2. reikalingq darbo priemoniq, tarnybines uniformos (pataisos pareigunams)

iðdavimas;
9.1.3. supa:Zindinimas su darbo vieta (-omis);
9.1.4. supaZindinimas su darbo s4lygomis ir padalinio, i kuri priimtas darbuotojas, darbo

orgarizavimo tvarka;
9.1.5. informavimas apie darbo, gaisrinès ir civilines saugos reikalavimus;
9.1.6. kvalifikacijos kelimas ir karjeros galimybes;
9.1.7. supaZindinimas su kontrolès ir atsiskaitymq formomis bei subordinacijos principrl

kolektyvo ir tiesioginio vadovo atZvilgiu laikymosi tvarka.
9.2. Socializacija:
9.2.I. priimto darbuotojo pristatymas kuratoriui ir strukturinio padalinio, i kuri priimtas

darbuotoj as, kolektyvui;
9 .2.2. istai goj e gyvuoj anðiq tradicij q pri statymas ;
9.2.3. supaZindinimas su istaigos istorija;
9.2.4. supaZindinimas su istaigos teritorij a;
9.2.5. informavimas apie buitinio aprupinimo vietas (sanitarini mazgq, maitinimosi

patalpas ir kt.);
9.2.6. informavimas apie pertraukas darbe, strukturinio padalinio ar darbuotojq

neformalaus bendravimo tradiciias:
9.2.7. kvietimas dalyvauti ir prisidèti organizuojant renginius, padedanðius darbuotojui

isilieti i istaigos ir struktwinio padalinio kolektyv4.

IV SI(YRIUS
ADAPTACIJOS VYKDYMO TRUKME

10. Adaptacijos vykdymo trukmé nustatoma:
10.1. pataisos pareigunui:
10.1.1. pradedanðiam tarnyb4 Mokymo centre - nustatytam 6 menesiq i5bandymo

terminui;
I0.l.2.perkeltam i5 Mokymo centro kito strukmrinio padalinio arba i5 Kalejimq

departamento ar jam pavaldZios istaigos - tki2 menesiq;
| 0.2. karj er o s v al styb è s t arnaut oj ui :

l9.2.I.jei konkurs4 i pareigas laimejo Mokymo centro kito struktririnio padalinio
darbuotojas ir jei einant ankstesnes pareigas jam buvo taikyta Adaptacljos programa - iki 2 menesiq;

10.2.2.jei konkurs4 ipareigas laiméjo Kalejimq departamento ar jam pavaldZios istaigos
darbuotojas ir jei einant ankstesnes pareigas jam buvo taikyta Adaptacijos programa- ne maZiau kaip
2 menesiai;

10.2.3. jei konkurs4 i pareigas laimejo darbo staZo bausmiq vykdymo sistemoje neturintis
asmuo - iki 3 menesiq, atslùvelgianf i adaptacijos dalyvio i5silavinim4, turimus socialinius,
profesinius igudZius, darbo parirti;

10.3. darbuotojui, dirbanðiam pagal darbo sutarti, - iki 3 mènesiq, atsiZvelgiant i
adaptacijos dalyvio i5silavinim4, turimus socialinius, profesinius igüdZius, darbo patirti.

ll.Jeigu adaptacijos vykdymo laikotarpiu adaptacijos dalyvis buvo ivadiniuose
mokymuose, jam buvo suteiktos kasmetinés ar tikslines atostogos, turejo laikin4 nedarbingum4, 5is
laikas i adaptacijos trukmç neiskaitomas ir pratçsiamas Mokymo centro direktoriaus isakymu,
atsiZvelgiant ikuratoriaus prane5im4, atitinkamu adaptacijos dalyvio nebuvimo darbe laikotarpiu.

12. Jeigu adaptacijos vykdymo laikotarpiu kuratorius turi nedarbingumo paiymëjim4
atba jam suteikiamos kasmetinès ar tikslines atostogos, kuratoriaus frrnkcijas atlieka adaptacijos
dalyvio tiesioginis vadovas arba kitas Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas.

grupiq
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V SKYRIUS
ADAPTACIJOS VYKDYMO ETAPAI

13. Adaptacijos vykdymo etapai:
1 3. I . kuratoriaus paskyrimas;
13 .2. Adaptacij os programos sudarymas;
I3.3. adaptacijos veiksmq vykdymas pagal Adaptacijos program4;
13.4. Adaptacijos programos uZbaigimas ir ivertinimas.
14. Kuratoriaus pasþrimas:
14.1. Kuratoriq pirm4 adaptacijos dalyvio darbo dien4 isakymu skiria Mokymo centro

direktorius, atsiZvelgdamas i strukturinio padalinio, kuriame dirbs darbuotojas, vadovo ra5ytini
siülym4, iformint4 papildomu ira5u priimamo darbuotojo pra5yme del prièmimo i pareigas.

I 4.2. Kuratoriaus paskyrimo tikslas:
14.2.1. padeti adaptacijos dalyviui integruotis i darboltamybos veikl4;
14.2.2. teikti adaptacijos dalyviui praktinç ir metodinç pagalbq, atliekant pareigybes

apra5yme nustatytas funkcij as;

| 4.2.3 . padeti adaptacij os dalyviui socializuotis istaigoj e.

I4.3. Kwatoriumi skiriamas Mokymo centro darbuotojas, atitinkantis Siuos kriterijus:
14.3.1. pataisos pareigüno, pradedanõio tamyb4 Mokymo centre, kuratoriumi yra

skiriamas ne maùiau kaip 5 metq tarnybos staZ4 turintis pataisos pareigunas, kuris Mokymo centre
yra i5klausçs kuratoriq kursus ir neturi galiojanðiq nuobaudq;

14.3.2. pataisos pareiguno, perkelto i5 Kalejimq departamento ar jam pavaldZios istaigos,
kuratoriumi yra skiriamas ne maZiau kaip 3 metq tarnybos staZ4 turintis pataisos pareigunas arba kitas
Mokymo centre dirbantis ne maàiau kaip 3 metus darbuotojas, kuris Mokymo centre yra iSklausçs
kuratoriq kursus ir neturi galiojanðiq nuobaudq;

14.3.3. karjeros valstybes tamautojo ar darbuotojo, dirbanõio pagal darbo sutarti,
kuratoriumi yra skiriamas ne maZiau kaip 3 metus Mokymo centre dirbantis darbuotojas ar pataisos
pareigunas, kuris Mokymo centre yra i5klausçs kuratoriq kursus ir neturi galiojanðiq nuobaudq;

14.3.4. i5manantis ir gebantis taikyti teises aktus, reglamentuojanðius istaigos ir
strukturinio padalinio veikl4;

14.3.5. pasiZymintis asmeninémis savybemis: komunikabilumu, pareigingumu, gebejimu
perteikti ùinias fu gerq4 pai'jrti, visuomeniSkumu, punktualumu, gebejimu objektyviai vertinti
situacij4 ir kitq Zmoniq veiksmus.

15. Adaptacijos programos sudarymas:
15.1. Adaptacijos dalyvis pirm4 darbo dien4 pirmiausia prisistato tiesioginiam vadovui,

kuris adaptacijos dalyviui parodo jo darbo viet4, supaZindina su kolektyvu ir pristato kuratoriui.
15.2. Po supaZindinimo, tiesioginis vadovas adaptacijos dalyviui suteikia informacij4

apie padalini, kuriame jis dirbs (strukh1ra, tikslai ir kt.), pasira5ytinai supaZindina su pareigybes
apra5ymu ir aptariatai, ko tikimasi i5 darbuotojo ir kokie yra jo paties lfüesðiai.

15.3. Kuratorius organizuoja pirm4sias adaptacijos dalyvio darbo dienas, t. y. po
supaZindinimo pasirupina, kad butq sutvarkyti ar tvarkomi privalomi dokumentai (tarnybinis ar darbo
paZymejimas, kt.), perduotas darbo kabineto raktas, parodytos patalpos, atsarginiai i5ejimai, padeda
or ganizacini ai s aprupinimo d arbo priemonèmi s kl aus imai s.

15.4. Tiesioginis vadovas su adaptacijos dalyviu, dalyvaujant kuratoriui, per pirm4sias
2 darbo dienas aptana adaptacijos dalyvio funkcijas, numatytas pareigybes apra5yme, ivardija
pagrindines darbo uZduotis ir tikslus adaptacijos laikotarpiu, siekiant parengti labiausiai darbo
specifik4 bei adaptacijos dalyvio poreikius atitinkanði4 Adaptacijos program4.

15.5. Adaptacijos programa ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo adaptacijos dalyvio
prièmimo i darb4 I tarnyb4 dienos sudaroma individualiai konkreðiam adaptacijos dalyviui,
'vadovaujantis Apra5o treðiajame skyriuje nurodytomis veiklomis ir veiksmais, sudaranõiais
adaptacijos proceso daliq turini. Sudarant Adaptacijos program¿, taip pat yra atsiZvelgiama i
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adaptacijos dalyvio profesini pasirengimq, i5silavinim4, turim4 kvalifikacij4 ir darbo patirti ar
tarnybos staZ4 bausmiq vykdymo sistemoje bei numatant mokymo (dalyvavimo kvalifikacijos
renginiuose) poreiki.

15.6. Kuratoriaus kartu su darbuotojo tiesioginiu vadovu sudaryta Adaptacijos programa
adaptacijos vykdymo laikotarpiu gali btiti keiðiama ar papildoma, atsi?velgiant i adaptacijos dalyvio
progres4, kylanõias problemas, kuriq negalima buvo numatyti sudarant pradini Adaptacijos
programos variant1, bei iõrySkejusius adaptacijos dalyvio lùkesðius, poreikius ir komunikavimo su
bendradarbiais ypatumus.

16. Adaptacijos programos uäbaigimas ir ivertinimas:
16.1. Kuratorius ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki darbuotojo adaptacijos

laikotarpio pabaigos, vertina adaptacijos dalyvio vykdytq veiklq/veiksmq rezultatus, teikia pastabas
bei rekomendacijas, uZpildo Adaptacijos laikotarpio ataskaitos I dali ir perduoda 5i4 ataskait4
adaptacijos dalyvio tiesioginiam vadovui, o adaptacijos dalyviui pateikia uZpildyti Adaptacijos
dalyvio atsiliepim4.

16.2. Adaptacijos dalyvis uZpildo Adaptacijos dalyvio atsiliepim4, kuri, likus ne maàiau
kaip vienai darbo dienai iki adaptacijos laikotarpio pabaigos, pateikia tiesioginiam vadovui.

16.3. Tiesioginis vadovas, gavçs Adaptacijos laikotarpio ataskait4, vertina adaptacijos
dalyvio vykdytq veiklq/veiksmq rezultatus. Jei kuratorius adaptacijos dalyvio darb4 yra ivertinçs
neigiamai, tiesioginis vadovas, i5klausçs adaptacijos dalyvio nuomonç, sprendZia del adaptacijos
dalyvio tinkamumo pareigoms ar jo kvalifikacijos .tobulinimo. Tiesioginis vadovas, uZpildçs
Adaptacijos laikotarpio ataskaitos II dali, pateikia Adaptacijos laikotarpio ataskait4 susipaZinti
adaptacijos dalyviui, o Siam susipaZinus, kartu su Adaptacijos dalyvio atsiliepimu teikia Mokymo
centro direktoriui.

16.4. JeiAdaptacijos laikotarpio ataskaitoje ivertinimo balq vidurkis ir tiesioginio vadovo
ivertinimas ne Zemesnis kaip 6 (iS 10), laikoma, kad adaptacijos procesas baigtas sêkmingai.

16.5. Darbuotojo tiesioginis vadovas, atsiZvelgdamas i Adaptacijos programos
igyvendinimo rezultatus, aptaña su darbuotoju tolesnes jo profesines raidos ir socializacijos kryptis
lstaigoje.

16.6. Jei Adaptacijos dalyvio atsiliepime kuratoriaus darbas ivertintas neigiamai, jo
tiesioginis vadovas, i5klausçs kuratoriaus nuomonç, gali siülyti Mokymo centro direktoriui atkreipti
kuratoriaus démesi i jo darbo kokybç ar atslùvelgti metinio veiklos vertinimo metu.

16.7. Adaptacijos programa uùbaigian;a igyvendinus visas veiklas.

VI SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Adaptacijos programos igyvendinimas nutraukiamas, jei Adaptacijos dalyvis teises
aktq nustatyta tvarka yra atleidùiamas i5 pareigq arba nutraukia darbo sutarti ar tarnybos santykius
savo noru.

18. Adaptacijos progtaÍna, Adaptacijos laikotarpio ataskaita ir Adaptacijos dalyvio
atsiliepimas perduodami personalo administravimo funkcijas vykdanðiam Mokymo centro
darbuotojui tolimesniam saugojimui adaptacijos procese dalyvavusio darbuotojo asmens byloje.
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Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro darbuotojq adaptacijos
tvarkos apra5o
I priedas

(Adaptacijos programos forma)

([staigos pavadinimas)

ADAPTACIJOS PROGRAMA

Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

Adaptacijos dalyvis (darbuotojas)
(vardas ir pavardê)

Pareigq pavadinimas

Kuravimo pradZios data

Kuravimo pabaigos data

Kuratorius

t:

EiI.
Nr.

Adaptacijos
laikotarpis
(nurodomos

savaiõiu datos)

Numatomos vykdyti veiklos /veiksmai
Adaptacijos procese

dalyvaujantys asmenys (kuratorius,
tiesioginis vadovas, kiti darbuotojai)

I 1 savaitê 1.1.

1.2.

2 2 savaitë 2.t.
2.2.

(vardas ir pavardè, pareigq pavadinimas)

(para5as)

(para5as)

',1,

i

(tiesioginio vadovo pareigq pavadinimas)

(kuratoriaus pareigq pavadinimas)

SusipaZinau

(para5as)

(adaptacijos dalyvio vardas ir pavarde)

(data)

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)
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Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro darbuotojq adaptacijos
tvarkos apra5o
2 priedas

(Adaptacijos dalyvio atsiliepimo forma)

(lstargos pavadlntmas)

ADAPTACIJOS DALYVIO ATSILIEPIMAS

Nr.-----Td-atã)--

--lßuilarymo vielã)-

Adaptacijos daþis (darbuotojas)
(vardas lr pavarde)

Pareigq pavadinimas

Kuratorius
(va¡das lr pavarde, pareigq pavadinimas)

8il.
Nr. Adaptacijos proceso vertinimo kriterijai Vertinama pagal

10 balu sistema
I SusipaZinimas su Moþmo centro struktura, tikslais ir uZdaviniais

2 SusipaZinimas su padalinio, kuriame dirbama, veikla
a Mikroklimatas Moþmo centre

+ Darbo s4lygos

5 Reikalingos informacijos i5 kitq Mokymo centro padaliniq gavimas

6 Adaptacijos naudingumas

7 Atliekamo darbo, parei gybès fu nkcij q supratimas

8 Aprüpinimas darbo priemonémis, dokumentacija

9 Kolektyvo nariq pagalb4 [silieti I kolektyv4 [sitraukti i darbo procesus

l0 Tiesioginio vadovo dèmesys adaptacijos laikotarpiu

l1 Adaptacijos metu igyta Ziniq ir þädZiq
12 Kuratoriaus demesys ir pagalba kuravimo laikotarpiu

t3 Läkesðiq dèl pasirinkto darbo pasiteisinimas

BENDRAS ADAPTACIJOS TVERTINIMAS

Pastabos ir

(aqapracuos aaly/lo parelgq pavaolnlmas)
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(parasas) (vafoas lr pavarde)



Kalèjimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro darbuotojq adaptacijos
tvarkos apraðo
3 priedas

(Adaptacijos laikotarpio ataskaitos forma)

(istaigos pavadinimæ)

ADAPTACIJOS LAIKOTARPIO ATASKAITA

Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

Adaptacij os dalyvis (darbuotoj as)
pavardé)

Padalinys, pareigq pavadinimas
Kuravimo pradZios data
Kuravimo pabaigos data
Kwatorius

lvar0

D ar buot oj o s tiprios ios s øvyb es, igudà i ai D arbuot oj o s ilpnos io s s avyb ès

P astabos ir rekomendacii os :

ATASKAITOS I DALIS

Eil.
Nr. Adaptacijos dalyvio darbo vertinimo kriterijai Vertinama pagal

10 balu sistema
I Turimq Ziniq lygis darbui atlikti

2 Darbo koþbè: uZduoðiq atlikimo koþbé ir uZbaigtumas

aJ Atsakomybê atliekant uZduotis

+ Darbo tempas

5 Darbo taisykliq, procedüry laiþmasis

6 Darbas komandoje

7 Bendravimas su kuratoriumi

I Bendravimas su interesantais, tiesioginiu vadovu ir kitq padaliniq darbuotojais

9 BENDRAS ADAPTACIJOS IVERTINIMAS



ATASKAITOS II DALIS
(p ildo ødøptacij os døIyvio ties io ginß v adovas)

Tiesioginio vadovo ivertinimas

Vertinama pagal 10 balq sistem4

P astabos ir rekomendacii os :

(kuratoriaus pareigq pavadinimas) (paraSas)

----ltarãsast-

(vardas ir pavardé)

(tresroginio vadovo pareigq pavadinimæ) (vardas ir pavarde)

SusipaZinau

(para5as)

(adaptacijos dalyvio vardas ir pavardè)

(data)
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