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2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

2015 metų veiklos planas parengtas remiantis: 

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

2. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 2015 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:   Įgyvendinti švietimo pagalbos programą 

2.2.1.1. Metinis veiklos tikslas: Organizuoti  švietimo pagalbos priemonių vykdymą 

Metiniai veiklos uždaviniai, priemonės Rezultatas, kriterijai Terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

Finansavi

mo sumos 

2.2.1.1. Vykdyti individualų vaikų 

ir tėvų konsultavimą 

Teikiamos pagal poreikį psichologinio 

konsultavimo paslaugos 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.2.1.2. Dalyvauti rajono 

metodiniuose renginiuose 

Dalyvauta rajono psichologų 

metodiniuose renginiuose pagal rajono 

psichologų metų veiklos programą 

Visus metus, 

pagal planą 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.2.1.3. Organizuoti konsultacinius 

pokalbius -diskusijas 

pedagogams ir kt. 

specialistams ankstyvojo 

emocinio intelekto tema 

Darželio pedagogai ir kiti specialistai 

susipažins su emocinio intelekto 

samprata, EQ ankstyvojo ugdymo 

svarba. Aptariami emocinio intelekto 

ugdymo programos „Kimochis“ 

įgyvendinimo klausimai 

Pagal poreikį Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.2.1.4. Vertinti vaikų brandumą 

mokyklai 

Įvertintas vaikų brandumas mokyklai 

pagal tėvų prašymus 

Gegužės mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.2.1.5. Parengti pranešimą rajone  

emocinio intelekto 

ugdymo ikimokykliniame 

amžiuje tema 

Su įgyvendinama emocinio intelekto 

ugdymo programa „Kimochis“ bus 

supažindinti rajono ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai. Vykdoma 

informacijos sklaida emocinio intelekto 

ugdymo tema.  

Vasario  mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.2.1.6. Bendradarbiauti su 

Tirkšlių pagrindine 

mokykla vaikų 

Teikiama informacija ir būtinos 

psichologinės konsultacijos Tirkšlių 

mokyklos mokiniams, jų tėvams, 

Pagal poreikį  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  



 

psichologinės gerovės 

klausimais 

pedagogas 

2.2.1.7. Parengti pranešimą tėvams 

apie programos 

„Kimochis“ įgyvendinimo 

įstaigoje sėkmę   

Tėvai susipažins su pagrindiniais 

programos „Kimochis“ įgyvendinimo 

aspektais. 

Balandžio mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.2.1.8. Dalyvauti darželio 

pedagogų metodiniuose 

pasitarimuose ir teikti 

konsultacijas įvairias 

psichologiniais klausimais 

Auklėtojos gaus informaciją apie 

konkrečios situacijos su vaiku (grupe) 

psichologinius aspektus bei sprendimų 

alternatyvas. 

Per mokslo 

metus 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.2.1.9. Plėtoti profesinę 

kompetenciją 

Nuolat vykdoma savišvieta, 

dalyvaujama teoriniuose ir praktiniuose 

seminaruose  

Nuolat  Laima 

Norvaišienė 

MK lėšos 50 lt. 

Asmeninės 

lėšos 

Pagal 

poreikį 


