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2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

2016 metų veiklos planas parengtas remiantis: 

1. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 2014-2016 metų strateginiu planu 

2. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 2016 metų veiklos planu 

3.  __________________________________ 

4.  __________________________________ 

 Planą rengė: darželio „Giliukas“ psichologė Laima Norvaišienė________________________ 

 

 

Planas skirtas: darželio „Giliukas“ psichologui, grupių auklėtojams, asistentams, logopedui, 

sveikatos priežiūros specialistui.  

 

 

 

Už plano vykdymo atsakingas:       __________________          __________________________ 
(parašas)               (vardas, pavardė)



2.2.1. Darželio metinio plano tikslas:    Užtikrinti visuminį  švietimo pagalbos priemonių organizavimą ir vykdymą 

1.  Metinis veiklos tikslas:  Užtikrinti savalaikį psichologinės pagalbos organizavimą 

Metiniai veiklos uždaviniai, priemonės Rezultatas, kriterijai Terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

Finansavi

mo sumos 

1.1.  Vykdyti individualų vaikų ir tėvų 

konsultavimą 

Teikiamos pagal poreikį psichologinio 

konsultavimo paslaugos 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

1.2.  Dalyvauti rajono metodiniuose 

renginiuose 

Dalyvauta rajono psichologų 

metodiniuose renginiuose pagal rajono 

psichologų metų veiklos programą 

Visus metus, 

pagal planą 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

1.3.  Organizuoti konsultacinius 

pokalbius -diskusijas pedagogams 

ir kt. specialistams ankstyvojo 

emocinio intelekto tema 

Aptariamos emocinio intelekto ugdymo 

programos „Kimochis“ įgyvendinimo 

darželyje aktualijos 

Pagal poreikį Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

1.4.  Vykdyti prevencinę seksualinio 

smurto prieš vaikus veiklą. 

Organizuoti prevenciniai seksualinio 

smurto prieš vaikus užsiėmimai 

priešmokyklinio amžiaus grupėje. 

Balandžio mėn. 

 Spalio mėn. 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

1.5.  Bendradarbiauti su Tirkšlių 

pagrindine mokykla vaikų 

psichologinės gerovės klausimais 

Teikiama informacija ir būtinos 

psichologinės konsultacijos Tirkšlių 

mokyklos mokiniams, jų tėvams, 

pedagogas 

Pagal poreikį  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

1.6. Vykdyti švietėjišką tėvų veiklą.  Skaityti pranešimai tėvams pagal grupių 

auklėtojų nurodytas temas. 

Pagal auklėtojų 

užsakymus  

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  



 

Organizuota tėvų savitarpio paramos 

grupė „Būti tėvais smagu“ 

Vasario-kovo 

mėn. 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

1.7.  Dalyvauti darželio pedagogų 

metodiniuose pasitarimuose ir 

teikti konsultacijas įvairias 

psichologiniais klausimais 

Auklėtojoms suteikiama savalaikė 

informacija apie konkrečios situacijos 

su vaiku (grupe) psichologinius 

aspektus bei sprendimų alternatyvas. 

Per mokslo 

metus 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

1.8. Plėtoti profesinę kompetenciją Nuolat vykdoma savišvieta, 

dalyvaujama teoriniuose ir praktiniuose 

seminaruose  

Nuolat  Laima 

Norvaišienė 

MK lėšos 50 lt. 

Asmeninės 

lėšos 

Pagal 

poreikį 

Skaitomo pranešimai švietimo įstaigose 

vaikų psichologijos klausimais 

Pagal poreikį Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  


