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Siekdamas uZtikrinti sklandq naujai priimto Siauliq tardymo izoliatoriq darbuotojo
apadaptavimo f staigoj e Proces4:
1. Tv i rt i nu Naujai priimto i Siauliqtardymo izoliatoriq darbuotojo adaptacijos tvarkos
apraS4 (pridedamas).
2.p rip aLi s t u netekusiu galios Siauliqtardymo izoliatoriaus direktoriaus 2016 m.
lapkridio 30 d. isakytna Nr. ll0l-27l,,Del naujai priimto i Siauliq tardymo izoliatoriq darbuotojo
adaptacij os tvarkos apra5o patvirtinimo".

3.Nustatau,kadSisisakymastaikomasnuo20lgm.geguZesld.naujaipriimtiems
darbuotojams.

4.Pavedu:

4.1. Veiklos organizavimo skyriaus vedejui Gintarui Valentukoniui organizuoti Sio isakymo
paskelbim4 istaigos internetinej e svetainej e;
4.2. Veiklos orgarizavimo skyriaus vyresniajam ra5tvedZiui su isakymu supaZindinti
direktoriaus pavaduotojus ir administraciniq padaliniq vadovus;
4.3. administraciniq padaliniq vadovams su isakymu supaZindinti pavaldZius darbuotojus.
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NAUJAT pRrrMTO 1 SnUlrrT TARDYMOTZOLIATgmV DARBUOTOJO
ADAPTACIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sekminga naujai priimtq i Siauliq tardymo izoliatoriq (toliau - Siauliq TI arba istaiga)
darbuotojq adaptac{ja - tai vienas personalo valdymo aspektq, padedantis naujam darbuotojui
socializuoiis fsiaigos kolektyve, igauti baziniq teoriniq Ziniq ir praktiniq ig[dZiq, reikalingg

priskirtoms funkcij oms atlikti, bei uZtikrinandiq kokybi5k4 f staigos funkcionavim4'
Naujai piiimto i Siauliq TI tvarkos apra5o (toliau - Apra5as) paskirtis - reglamentuoti naujai
priimto darbuotojo adapiacijos istaigoje proc"r4, supaZindinti naujai priimt4 darbuotoj4 su istaigos
,ridu.r. tvarka, veiklos ,p""ifiku, rt-kiuru, teritorija, kultura, praktiniu jam priskirtq funkcijq
atlikimu.
APraSas nustato:
2.I. adaptacijos proceso dalyvius, jq pareigas ir teises;
2.2. adaptacijos proceso dalis ir jq turini;
2.3. adaptacijos vykdymo trukmq ir etapus;
2.4. adaptacijos vYkdYmo eig4'
Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Adaptacija - pror.iur, kurio metu naujai priimtas darbuotojas susipaZista su nauju

2.

3.

darbu,

jo aplinka ir kolektYvu;
3-.2. Adaptacijos dalyvis

procese;

3.3. Kuratorius
adaptacijos dalyviui;

-

naujai priimtas darbuotojas, kuris dalyvauja adaptacijos

- istaigos darbuotojas, paskirtas patarti ir teikti metodinq pagalb4

adaptacijos dalyvio, kuratoriaus, tiesioginio vadovo ir
kdant adaptacijos dalyvio supaZindinim4 su Siauliq TI ir
darbuotojais, darbo turiniu ir pobldZiu, darbo uZduotimis
atlikti reikalingq Ziniq suteikimu bei praktiniq igudZiq ugdymu;

3.4.
dalyvaujandiq
administracini

3.5. ba$aujantys asmenys - papildomai, be adaptacijos dalyvio, kuratoriaus ir
tiesio ginio vadovo, adaptacij oj e dalyvauj antys istai go s darbuotoj ai ;
3.6. praktin6 adaptacija - sudedamoji adaptacijos dalis, kai darbuotojas yra
su darbu
supaZindinamas su jam priskirtomis funkcijomis, darbo vieta, darbo s4lygomis ir kitais
susijusiais dalykais;

3.7. Socializacija - sudedamoji adaptacijos dalis, kurios metu darbuotojas supranta ir

priima naujo kolektyvo vertybes ir elgesio norrnas;
3.8. Tiesioginis vadovas - administracijos padalinio (pamainos) vadovas, kuriam yra
tiesiogiai pavaldus nauj ai priimtas darbuotoj as ;
3.g. Lini4 igi;imas ir igudiiq formavimas - praktine adaptacijos dalis, kuri apima
darbo
adaptacijos dalyvio teoiiri ir praktini mokym4si, siekiant igyti savaranki5ko ir komandinio

-

patirties istaigoje.

J

II

SKYRIUS

ADAPTACIJOS PROGRAMOS DALYVIAI, JU PAREIGOS IR TEISES

4.

AdaPtacijos dalYvis:

4.1.

susiPaZfsta su:

4.1.1. istaigos veiklos specifika, struktfira, teritorija, kultlra;
4.1.2. teise-s aktais, reglamentuojandiais istaigos, administracijos padalinio, kuriame dirba,

veikl4;

4.1.3. teises aktais, reikalingais pareigybes apra5yme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.2. del kylandiq klausimq-koniultuojasi su kuratoriumi, tiesioginiu vadovu ar kitais

dalyvauj andiais asmenimis ;
4.,. Adaptacijo, pro"rru. netaikomas naujai paskirtiems
jq pavaduotojams.
istaigas vadovams ir

-

adaptacij

o

s pro cese

i

bausmiq vykdymo sistemos

5. Kuratorius:

5.1. iSbandymo ar staZuotes laikotarpiu supaZindina i pateigas paskirt4 darbuotoj4 su
nustaty'tq funkcijq specifika, padeda jam atlikti Sias
lstaigos veikla, jam pareigybes apra5yme
hrot-ri;ur ir supazindina suJstaigos kultura, gyvuojandiomis tradicijomis ir vertybemis;
5.2. teikiaaOaptacijos dalywiui metoding pagalb4,susijusi4 sutiesioginiq funkcijq (pareigt+)
atlikimu;
5.3. informuoja adaptacijos dalyvi apie istaigoje organizuojamus renginius darbuotojams
ir kviedia juose dalYvauti;

5.4.

su adaptacijos dalyvio tiesioginiu vadovu aptaria adaptacijos progres4;

pabaigos
5.5. ne velia., kaip likus 5 darbo dienoms iki darbuotojo adaptacijos termino
rekomendacijas,
vertina adaptacijos dalyvio vykdl'tq veikhy'veiksmq rezultatus, teikia pastabas ir
(1 priedas).
uZpildo Adaptacijos daiyvio i5bandymo laikotarpio ataskaitos I dali
6. Tiesioginis vadovas:
jq
6.1. adapticijos dalyvi supaZindina su administracijos padaliniq darbuotojais,
funkcijomis;
6.2. stebiir kontroliu oja adaptacijos proceso igyvendinim4 ir vertina rezultatus;
pabaigos
6.3. ne veliau kaip likus 5 darbo dienoms iki darbuotojo adaptacijos termino
mendacijas'
vertina adaptacijos dalyvio
susipaZinti
uZpildo Adaptacijos dalyv
teikia
skait4
aduptacijos datyviui, o Siam
istaigos vadovui.
7. Adaptacijos dalyvio isbandymo laikotarpio ataskaita saugoma darbuotojo asmens

byloje.

psichologas atlieka interviu su adaptacijos dalyviu, atlieka jo psichologiniivertinim4 ir
-darbo
dienoms iki darbuotojo adaptacijos termino pabaigos teikia pasi[lymus
ne veliau kaip likus 5
ir rekomendacijas.

g.

III SKYRUS
ADAPTACIJOS PROCESO DALYS IR JV 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 adaPtaclja:

adaptacijoi dalyvio supaZindinimas su atliekamomis funkcijomis;
g.I.2. reit<atingq darbo priemoniq, tamybines uniformos iSdavimas, supaZindinimas su
specialiomis priemonemis ;
9.1.3. supaZindinimas su darbo vieta (-omis);
g.l.4. rrrpuZindirrimas su darbo s4lygomis ir padalinio, i kuri priimtas darbuotojas, darbo
organizavimo tvarka;
9.1.

1.

4

pristato naujai priimt4 darbuotoj4 kuratoriui

ir

administracijos

padalinio

mazg4, poilsio kambarius,

II

kitas administracijos padalinio

ar

renginius, padedandius darbuotojui

IV SKYRIUS
TRUKME IR ETAPAI
VYKDYMO
ADAPTACIJOS
10. Adaptacijos vykdymo trukme nustatoma:
10.1. pataisos pareiglnui - staZuotes terminui;

1 iki 3
l0.Z.kageros valstybes tarnautojo, darbuotojo, dirbandio pagal darbo sutarti, - nuo
m6nesiq, atsiZvelgiant I turimus adaptacijos d
se
Jeigu adaPtacijos
1

1.
mokymuose
pratgsiamas
12

vYkdYmo

jam suteikiamos kasmetines ar tikslines atostogos
iiesioginis vadovas arba kitas istaigos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas.
12.1. AdaPtacijos vYkdYmo etaPai:

ir

ejimq arba
os dalyvio

I2.l.L

kuratoriaus PaskYrimas;
12.1.2. adaptacijos veiksmq vykdymas;
I2.I.3. Adaptacijos uZbaigimas ir ivertinimas'

VSKYRIUS
ADAPTACIJOS VYKDYMO EIGA

13. Kuratoriaus PaskYrimas.
13.1. Kuratoriq isakymu skiria istaigos direktorius, atslLvelgdamas i administracijos
priimamo
padalinio, i kuri priimamas asmuo, vadovo raSytini si[lym4 (iformint4 papildomu irasu
darbuotojo pra5yme priimti I pareigas).
13.2. Kuratoriaus paskyrimo tikslas:
13.2.L padeti adaptacijos dalyviui integruotis i darbo (tarnybos) veikl4;
l3.2.2.teikti adaptacijos dalyviui praktinE ir metoding pagalb4 atliekant pareigybes
apra5yme nustatytas funkcij as;

13.2.3.padetiadaptacijosdalyviuisocializuotisistaigoje'
13.3. Kuratoriumi skiriamas fstaigos darbuotojas, atitinkantis Siuos kriterijus:
tarnybos staZq
13.3.1. pataisos pareigtino kuratoriumi yra skiriamas ne maZiau kaip 5 metq
turintis pareigunas ir kuris neturi galiojandiq nuobaudq;
13.3.2.karjeros valstybes tamautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis'
kuratoriumi yra skiriamas administracijos padatinyje dirbantis ne trumpiau kaip 3 metus darbuotojas

5

ar pareigunas, kuris Siuo metu neturi galiojandiq nuobaudq;

i5manantis

ir

gebantis

taikyi teisds aktus, reglamentuojandius

istaigos,
administracij os padalinio veikl4;
13.3.4.pasiZymintis asmeninemis savybemis: komunikabilumu, pareigingumu, gebejim-u
perteikti Zinias, visuomeniSkumu, punktualumu, gebejimu objektyviai vertinti situacij4 ir kitq Zmoniq
veiksmus.
14. Adaptacijos uZbaigimas ir ivertinimas.
1 4. 1 . Adap tacija uLbaigiama i gyvendinus visas veiklas ;
A.2. Adaptacijos lgyvendinimas nutraukiamas, jei darbuotojas teises aktq nustatyta tvarka
yra atleidfuiamas i5 pareigq arba nutraukia darbo sutartf, arba tarnybos santykius savo noru;
14.3. Kuratorius, ir padalinio vadovas pateikia galutinius (bendrus) adaptacijos dalyvio
vertinimus pagall0 balq vertinimo sistem4. Jeigu adaptacijos dalyviui vertinimo metu skiriama nuo
adaptacijos procesas vertinamas nepatenkinamai, o nuo 6 iki 10 balq - adaptacijos
I iki 5 balq
13.3.3.

-lo

procesas vertinamas patenkinamai;

14.4. {staigos vadovas, atsiZvelgdamas i adaptacijos dalyvio kuratoriaus, jo tiesioginio
vadovo ir psichoiogo vertinimus, iki i5bandymo termino pabaigos priima sprendim4 del darbuotojo
tinkamumo einamoms pareigoms.
14.5. Tiesioginis vadovas, atsiZvelgdamas i adaptacijos igwendinimo rezultatus, aptatia
raidos ir socializacijos kryptis istaigoje.
su naujai
- priimtu darbuotoju tolesnes jo profesines
1+.e.fgyvendinus Adaptacijos program4, adaptacijos dalyvis uZpildo Adaptacijos dalyvio
atsiliepim4 (2 priedas) ir pateikia Veiklos organizavimo skyriui.
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Naujai Priimto i Siauliq tardYmo
izoliatoriq darbuotoj o adaptacij os
tvarkos aPra5o 1 Priedas

(Adaptacijos dalyvio i5bandymo (staZuotds) laikotarpio ataskaitos forma)

Sr.Lulrq TARDYM o lzoLl AT oRru s
ADApTACIJoS DALyVro rSgnNtyMo (STAZuorns; LArKorARPro ATASKAITA
Nr.
(data)

(sudarymo vieta)
Adaptacijos dalyvis (darbuotojas)
Padalinys, parei gq Pavadinimas
Kuravimo pradZios data
Kuravimo pabaigos data
Kuratorius

(vardas ir pavardd, padalinys, pareigq pavadinimas)

ATASKAITOS I DALIS (pildo kuratorius)
Aduotaciios dalwio darbo vertinimo kriteriiat (vertinama pasal 1
Turimu Ziniu lyeis ir profesine korqpglg4gli-e
Darbo kokvbe: uZduodiu ivvkdymo kokybe ir uZbaigtumas
Atsakomybe atliekant uZduotis
Savaranki5kumas atliekant uZduotis
Darbo uZduodiu atlikimo temPas
Darbo taisvkliu. orocedury laikymasis
Darbas kolektvve / komandoie
Bendrav mas su kuratoriumi
Bendrav mas su pareiSkeiais, tiesioginiu vadovu it kit,+ padulini
Asmenine motyvaciia
Suoranta ir be klaidu atlieka savo darb4
Padare paL,ansamokydamasis ir atlikdamas pavest4 darb4
Anra5vmas ir ivertinimas

Papildoma informacija

Adaptacijos dalyvio stiPriosios
sawbes. ieudZiai

Adaptacijos dalyvio silpnosios
sawbes. ieDdZiai

Adaptacijos dalyvio asmeniniai
pasiekimai

Adaptacijos dalyvio nesekmes, jq
orieZastvs

Bendras adaptacijos ivertinimas (vertinama pagal 10 balq sistem4)
Pastabos

ir rekomendaciios

(kuratoriaus pareigq pavadin imas)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

7

Adapt ac ij o s d alyv i o i i b an dym o I aiko t arp i o at as knit o s for
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ATASKAITOS II DALIS (
Tiesioginio vadovo vertinimas (vertinama pagal10 balq sistem4)

Pastabos

ir rekomendacijos

(vardas ir pavard€)

(tiesioginio vadovo pareigq pavadinimas)

Psichologo pastabos ir rekomendacijos

@areigq pavadinimas)

(vardas ir pavardO)

(paraSas)

Istaisos vadovo iSvada:

tr
tr

Darbuotojas tinkamas eiti uZimamas pareigas
Darbuotojas netinkamas eiti uZimamq pareigrl

fstaigos vado i5vada, pastabos

(istaigos vadovo pareigq pavadinimas)

ir rekomendacijos

ir pavarde)

(paraSas)

(vardas

(paraJas)

(vardas ir pavarde)

SusipaZinau

(adaptacijos

dallvio pareigq pavadinimas)

(data)
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Naujai priimto i Siauliq tardymo
izoliatoriq darbuotoj o adaptacij os
tvarkos apraSo 2 priedas

(Adaptacijos dalyvio atsiliepimo forma)

ADAPTACIJOS DALYVIO ATSILIEPIMAS
Nr.
(data)
(sudarymo vieta)

Adaptacij os dalywis (darbuotoj as)
Padalinys, pareigq pavadinimas
Paskirtas kuratorius
(vardas ir pavarde, padalinys, pareigq pavadinimas)

Adaptaciios dalwio vertinimas: Vertinama pagul 10 bala sistemg
1. Kaip esate susipaZines (-usi) su istaieos struktura. tikslais ir uZdaviniais?
2.Kaip esate susipaZines (-usi) su padalinio, kuriame dirbate, veikla?
3. Kaip iautetes istaieoie kuravimo laikotamiu?
4. Kaio iaudiates darbo vietoie?
5. Ar eavote reikalinsa informaciia i5 kitu istaisos padaliniu?
6. Kaip vertinate kuravimo naudinguma Jums?
7. Kaio suorantate Jusu atliekamq darbq, pareisvb1s funkciias?
8. Ar savote visus orivalomus darbui dokumentus. darbui reikalingas priemones?
9. Kaip vertinate tiesioginio vadovo demesi kuravimo laikotarpiu?
10. Kaip vertinate ieWas Zinias ir iefldZius nuo idarbinimo laikotamio iki dabar?
11.Ar oasiteisino l[kesdiai del pasirinkto darbo?
Pastabos

ir pasi[lymai:

(paraias)

(vardas ir pavardd)
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