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      PATVIRTINTA 

            Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio 

                                                                    Direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. 

              .         Įsakymu Nr. V-136 

 

VILNIAUS SANTARIŠKIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO 

PLANAVIMO DARBO GRUPĖS 

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Planavimo darbo grupės nariai: direktorė J. Smulskienė, pavaduotoja ugdymui F. Gutauskienė, pavaduotoja ūkio reikalams A. Staškevičienė, vyr. 

buhalterė D. Kazlauskienė, meninio ugdymo pedagogė N. Civilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės: V. Matijošienė, D. Dobrovolskienė, 

psichologė Ž. Kraujalė. 

 

Tikslas Uždaviniai (tikslui 

įgyvendinti) 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1. Užtikrinti 

ilgalaikių 

lopšelio 

darželio tikslų 

bei uždavinių 

ir 

trumpalaikių 

tikslų bei 

1.1.Strateginio  

plano 2018-

2022 m. 

stebėsena ir 

koregavimas  

Kartą metuose 

analizuojamas ir 

koreguojamas 

strateginio plano 

įgyvendinimas. 

Parengiama 

ataskaita 

Darbo grupės 

posėdis 2018 m. 

lapkričio mėn. 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Planavimo darbo 

grupės nariai 

Analizės ir 

korekcijos 

rezultatai 

fiksuojami 

lentelėje (1 

priedas) ir 

pristatomi 



2 
 

uždavinių 

įgyvendinimą. 

bendruomenei ir 

savivaldybei. 

 

Darbo grupės 

posėdis 2018 m. 

gruodžio mėn. 

bendruomenei 

kartą metuose. 

Gruodžio mėnesį 

parengiama 

metinė strateginio 

plano 

įgyvendinimo 

ataskaita 

savivaldybei. 

1.2. Metinio 

veiklos 

plano 2018 

ir stebėsena 

Kartą metuose 

analizuojamas ir 

koreguojamas 

metinio veiklos 

plano 

įgyvendinimas. 

Darbo grupės 

posėdis 2018 m. 

rugsėjo mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Planavimo darbo 

grupės nariai 

Parengtas 2018 m. 

įstaigos veiklos 

planas, padedantis 

siekti ilgalaikių 

strateginių tikslų 

1.3. 2018-2019 

m. m. 

veikiančių 

Komisijų ir 

darbo grupių 

veiklos 

planų 

stebėsena  

Kartą metuose 

analizuojami 

komisijų ir darbo 

grupių metiniai 

veiklos planai. 

Darbo grupės 

posėdis 2018 m. 

spalio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Planavimo darbo 

grupės nariai 

Veiklos planų 

analize siekiama 

darnos tarp darbo 

grupių, siekiama 

užtikrinti metinio 

veiklos plano 

tikslus ir 

uždavinius. 
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 1.4.2019 m. 

veiklos 

plano 

rengimas. 

2018 m. veiklos 

plano analizė, 

pasiektų rezultatų 

įvardinimas ir 

naujo, 2019 m. 

veiklos plano 

rengimas. 

Darbo grupės 

posėdis 2018 m. 

gruodžio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Planavimo darbo 

grupės nariai 

Remiantis 2018 

m. veiklos plano 

analize ir vidinio 

įsivertinimo 

duomenimis 

parengtas 2019 m. 

veiklos planas. 
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1 priedas 

Eil. 

Nr. 

Prioritetinė kryptis, 

tikslas 

Indikatorių 

apibrėžimas 

Indikatoriaus reikšmės Pastabos 

Buvusi situacija Buvo planuojama Dabartinė situacija  

       

       

 

1 lentelė Plano stebėsenos analizė 

 

 


