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„Mūsų darželis“ - tai internetinė sistema, kurioje tėvai ir ugdymo įstaigų darbuotojai bendrauja tarpusavyje 

siekdami bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. 

Ši sistema sudaro galimybę pasinaudoti labai svarbiomis funkcijomis. Viena sistemos galimybių – 

sumažina laiko sąnaudas pildant dokumentaciją.  

Antroji galimybė – padeda įsitraukti į kasdieninį darbą nuotoliniu būdu. Ugdymo įstaigų administracija, 

naudojanti šią sistemą, gali stebėti ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, peržiūrėdama savaitės 

planus, teikdama pasiūlymus ir rekomendacijas. 

Trečioji galimybė – suteikia tėvams tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo (si) pasiekimus.  

Ketvirtoji galimybė – glaudesnis tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas keičiantis informacija, patalpinant 

sistemoje reikalingus dokumentus. 

Penktoji galimybė – sistema lanksčiai pritaikoma individualiai ugdymo įstaigai, atsižvelgiant į jos 

poreikius. 

 

„MŪSŲ DARŽELIS“ FUNKCIONALUMAS 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos administracija elektroniniame dienyne „Mūsų 

darželis“ gali naudotis įvairiomis funkcijomis:  

 gauti pedagogų veiklos duomenis: suvestines, planuojamus renginius ir pan.;  

 stebėti pedagogų darbą (matyti ilgalaikius ir trumpalaikius planus, grupių lankomumo tabelius ir 

kt.);  

 greitai surasti ir matyti darbuotojų ir ugdytinių kontaktus;  

 matyti grupių sąrašus; 

 greitai informuoti visus darželio tėvus apie vyksiantį visuotinį susirinkimą, šventes ir t.t.; 

 susisiekti su pedagogais rašant žinutes per sistemą, teikti pasiūlymus/pastabas ir pan. 

 ir kt. 
 

Auklėtojai ir kiti ugdomąja veikla užsiimantys darželio pedagogai elektroniniame dienyne „Mūsų 

darželis“ gali naudotis įvairiomis funkcijomis:  

 patogiai pildyti dienyną ir matyti visą reikiamą informaciją viename lange; 

 paprastai ir greitai pildyti ilgalaikius ir trumpalaikius planus;  

 matyti visą informaciją apie vaikų sveikatos duomenis;  

 matyti tėvų kontaktinę informaciją;  

 gauti reikiamas ataskaitas;  

 bendrauti žinutėmis, dalintis naujienomis ir mintimis su kolegomis, administracija, vaikų tėvais; 

 buhalteris sistemoje matydamas grupių sąrašus, vaikų maitinimų skaičių, už paslaugas suteikiamas 

nuolaidas, vaikų lankomumo tabelius, gali pasitikrinti savo turimą informaciją skaičiuojant 

mokesčius; 

 dietistė, slaugytoja gali lengvai suvesti sveikatos pastabas, skelbti valgiaraščius; 

 ir kt. 

 



 

 

Tėvai elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ gali naudotis įvairiomis funkcijomis:  

 matyti grupės veiklos planą, ar individualią vaiko veiklą; 

 stebėti vaiko pasiekimus; 

 matyti grupės tėvų kontaktus (kontaktai rodomi tik su tėvų sutikimais); 

 bendrauti tiek su pedagogais, administracija, tiek su tėvais; 

 gauti visą aktualią informaciją apie įstaigoje vykstančius renginius, projektus, šventes, 

susirinkimus; 

 susipažinti su dienos ritmu, neformaliojo ugdymo veiklų tvarkaraščiu; 

 ir kt. 

 

 

KODĖL „MŪSŲ DARŽELIS“? 

 „Mūsų darželis“ komanda, stengiasi atsižvelgti į kiekvieno darželio poreikius. 

 Įstaigoms  suteikiama galimybė pasirinkti kokiais sistemos moduliais jie nori naudotis. 

 Suteikiama galimybė 3 mėnesius naudotis sistema nemokamai ir išbandyti jos privalumus. 

 Naudotis sistema „Mūsų darželis“ paprasta ir nesudėtinga – užtenka pagrindinių kompiuterinių 

įgūdžių. 

 Rengiami praktiniai naudojimosi sistema mokymai. 

 Programa „Mūsų darželis“ yra saugi ir moderni. 
 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 Siekiame sukurti tokią sistemą, kurioje ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėvai, darbuotojai  ir  

administracija sudarytų vieną darnią bendruomenę; 

 Skatinti ugdytinių tėvus dalyvauti ugdymo įstaigos grupės ugdomojoje veikloje; 

 Pagerinti tėvų, pedagogų ir vaikų partnerystę;  

 Skatinti tęsti ugdymo (si) procesą namuose; 

 Stengtis atitikti pedagogų ir tėvų lūkesčius. 

 

 

SUSISIEKITE SU MUMIS  

Jei norite plačiau sužinoti apie sistemą ar išbandyti nemokamai, skambinkite telefonu +370 607 72 346 

(Ramunei Rupeikaitei) arba rašykite el. paštu  info@musudarzelis.lt.  

 

 

mailto:info@musudarzelis.lt

