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JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

DARBUOTOJŲ SKATINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ (toliau – Darželio) darbuotojų skatinimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Seimo įstatymu Nr. XIII-198 ,,Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“ (2017 m. sausio 17 d.). 

2. Šis Aprašas reglamentuoja darbuotojų skatinimo tvarką vaikų darželyje „Vyturėlis“.  

 

SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – vertinti darbuotojų veiklą ir skatinti juos už labai gerą, sąžiningą, kūrybišką 

darbą, iniciatyvumą, inovatyvumą, pareigingumą ir reikšmingus Darželiui veiklos rezultatus.  

4. Uždaviniai: 

4.1. palaikyti pozityvų darbuotojų indėlį į Darželio veiklą;  

4.2. motyvuoti darbuotojus tobulėti profesinėje srityje; 

4.3. padėkoti už ilgametį darbą; 

4.4. formuoti jaukios, vertinamos ir pasitikėjimu paremtos bendruomenės kultūrą; 

4.5. gerinti psichologinę savijautą ir puoselėti darbuotojų savivertę.  

 

DARBUOTOJŲ SKATINIMO KRITERIJAI IR PRIEMONĖS 

 

5. Darželio darbuotojų skatinimo kriterijai:  

5.1. kokybiškas įstaigos nuostatuose ir darbuotojo pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų, 

kurios sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, atlikimas; 

5.2. Darželio, rajono, respublikos ir tarptautinių konkursų, parodų, festivalių, varžybų turų ar 

kitų renginių organizavimas; 

5.3. projektų rengimas ir įgyvendinimas; 

5.4. įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas;  

5.5. ugdytinių paruošimas konkursams ir kitiems renginiams, jų pasiekimai (užimtos prizinės 

vietos);  

5.6. ilgametis nuoširdus ir profesionalus darbas Darželyje; 

5.7. aktyvi veikla darbo grupėse, komandose; 

5.8. metodinės medžiagos parengimas ir sklaida darželyje, rajone, respublikoje; 

5.9. konferencijų, konkursų, parodų organizavimas rajone, respublikoje; 

5.10. edukacinių erdvių, aplinkų kūrimas, atnaujinimas, priežiūra, darželio aplinkos puošimas 

kalendorinėms, valstybinėms šventėms; 

5.11. dalyvavimas įstaigos veiklos įsivertinime, vidaus audito koordinavimo grupėje, 

inventorizacinės komisijos veikloje; 

5.12. veiksmingos pastangos kuriant saugią, tolerantišką, jaukią, atsakingą, pozityviai 

bendradarbiaujančios bendruomenės kultūrą. 

6. Darbuotojų skatinimo priemonės: 

6.1. atsakomybės, pasitikėjimo, bei savarankiškumo suteikimas.; 

6.2. sąlygų sudarymas darbuotojų profesinei savirealizacijai; 
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6.3. apmokėjimas už pedagogo pasirinktą papildomą kvalifikacijos kėlimo seminarą (iki 30 

eurų turint biudžete lėšų); 

6.4. piniginė išmoka už metų darbo rezultatus (pagal įstaigos finansines galimybes); 

6.5. pažintinės – edukacinės išvykos (pagal įstaigos finansines galimybes); 

6.6. informacijos apie darbuotojų pasiekimus sklaida (skelbiama įstaigos internetinėje 

svetainėje www.vyturelisjoniskis.lt; 

6.7. padėka žodžiu (pareikšta susirinkimų, posėdžių, švenčių metu ar individualiai);  

6.8. darželio direktoriaus padėka raštu (įsakymas ar padėkos raštas);  

6.9. Joniškio rajono savivaldybės mero padėka raštu;  

6.10. Joniškio rajono savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus padėka raštu; 

6.11. premija, atlikus vienkartinę, ypač svarbią darželiui užduotį arba įvertinus labai gerai 

praėjusių kalendorinių metų veiklą/darbą (neviršijant skirtų biudžeto lėšų).  

7. Premija darbuotojams gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti  

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

8. Darbuotojų skatinimas svarstomas Darželio taryboje/Darbo taryboje. 

9. Darbuotojai negali būti skatinami, jei turi galiojančių drausminių nuobaudų. 

10. Premijos skiriamos neviršijant Darželiui darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Darželio darbo užmokesčiui skirtų 

asignavimų, atsižvelgiant į darbuotojo atliktus ir Apraše nurodytus kriterijus, jų kiekį, svarbą, 

sudėtingumą, sudarytos darbo grupės nutarimą.  

12. Darželio darbuotojams skatinimo priemonės gali būti skiriamos direktoriaus įsakymu 

tiesioginio darbuotojo vadovo siūlymu-teikimu, Darželio darbuotojų skatinimo komisijos, kurią 

sudaro administracijos, darbo tarybos, pedagogų tarybos, darželio tarybos ir darbuotojų atstovai. 

13. Darželio darbuotojų skatinimo komisijos posėdžiai vyksta pagal poreikį (baigiantis 

mokslo metams ar kalendoriniams metams).  

14. Kandidatūras padėkoms raštu Darželio direktoriui gali teikti Darželio taryba, Pedagogų 

taryba, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tėvai.  

15. Vienu metu už tuos pačius pasiekimus gali būti taikomos kelios skatinimo priemonės, t.y. 

ir moralinio, ir materialinio pobūdžio. 

16. Aprašas netaikomas vienerius metus Darželio darbuotojui gavus rašytinį įspėjimą už 

darbo pareigų pažeidimą.  

17. Aprašas skelbiamas Darželio internetinėje svetainėje www.vyturelisjoniskis.lt.  

 

__________________________________ 

 

Suderinta:  

Darželio tarybos protokolas 2021 m.           Nr.   

 

Darželio tarybos pirmininkė 

Rasa Buiko 

_____________________ 

 

Darbo tarybos pirmininkė 

Ausma Budrytė 

____________________ 

 

 

 

http://www.vyturelisjoniskis.lt/
http://www.vyturelisjoniskis.lt/

