
 

 
 
 

„Romuvos“ gimnazija 
 

Naujienlaiškis 
 

 
Atrodo, kad Rugsėjo 1-osios skambutis, paskelbęs 2015-2016 mokslo metų pradžią,  nuaidėjo vakar. 

Nepaprastai greitai prabėgo rugsėjo, spalio mėnesiai, kurie visiems buvo labai įtempti. Pirmokams – tai 

pirmieji žingsniai gimnazijoje, nauji mokytojai, draugai, nauja aplinka. Trečiokams – individualių 

mokymosi planų sudarymas, sudėtingesnės mokymosi programos, dalykų lygių pasirinkimas, ,,langai“ ir 

t.t. Surimtėję ketvirtokai  bando padaryti tai, ko nepadarė anksčiau, ėmė rimčiau mokytis, nes laukia 

egzaminai. Savo vietą surado antrokai, jiems tapo aiškiau, ko ir kaip mokytis. Buvo daug renginių, skirtų 

gimnazijos įkūrimo dešimtmečiui paminėti. 

Žodžiu, darbai įsibėgėjo. Prasidėjo, atrodo, visiems įprasta ir suprantama veikla. Tačiau taip nėra. 

Mokytojai ir vadovai planuoja  pirmojo pusmečio pabaigą, prasidėjo pasirengimas pagrindinio ugdymo 

patikrinimui, egzaminams. 

Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi praėjusių  mokslo metų pasiekimais – mokinių egzaminų 

rezultatais,  laimėjimais olimpiadose, konkursuose, reitingais. Bet ne tai  yra svarbiausia. Juk kiekvienai 

šeimai svarbu, kaip vaikas jaučiasi gimnazijoje – ar jis saugus, ar jį supranta ir palaiko draugai ir 

mokytojai, kaip jam sekasi mokytis. Trumpai – ar vaikui gera gimnazijoje. Darome daug. Tam sutelktos 

visos gimnazijos pajėgos – vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Bendravimas su 

mokiniais, tėvais, įvairios anketos rodo, kad daugelis mokinių ir jų tėvų džiaugiasi pasirinkę ,,Romuvos“ 

gimnaziją. Neramina tai, kad turime, nors ir labai mažai, nusivylusių. Bandome aiškintis  ir suprasti, 

kodėl taip yra, norime surasti atsakymus ir situaciją keisti. 

Per dešimtmetį gimnazijoje pasikeitė labai daug kas. Pasikeitė bendravimas, mokiniai, mokytojai, 

vadovai stengiasi palaikyti draugiškus santykius. Pastebime – taip lengviau yra pasiekti tai, ko 

norime.Mes esame patrauklūs, todėl čia  nori mokytis daug mokinių, deja, visų negalime priimti.  

Pasikeitė gimnazijos išorė ir vidus.Vaikus supa moderni ugdymo aplinka – puikios ir jaukios erdvės, 

pažangios ugdymo technologijos, jaukios poilsio patalpos. Sąlygos ir galimybės mokytis – maksimaliai 

geros, bet svarbiausia – mokiniai visa tai saugo ir brangina. Gimnazijoje nuolat mokinių klausiama, ko jie 

pageidauja. Svarbiausia, kad didelė dalis vaikų norų tampa realybe. Jau kelinti metai mokinių seimas 

vykdo mokinių apklausas, siekdamas išsiaiškinti, ko jie norėtų. 

Mokinių seimas sudaro tėvų 2 proc. paramos panaudojimo sąmatą. Ją tvirtina gimnazijos taryba, 

tarybai direktorius atsiskaito už paramos lėšų panaudojimą. Išsami informacija apie 2 proc. paramos lėšų 

panaudojimą skelbiama gimnazijos tinklalapyje. 

Kiekviena mokinių laida gražino ir turtino ,,Romuvos“ gimnaziją. Tikiu, kad išėję šios kartos 

mokiniai ją paliks dar gražesnę. 

 

Direktorius  

Vytautas Giedraitis 
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                                                             GIMNAZIJAI – 10 METŲ ! 

 

 

      

       2004 m. Šiaulių miesto valdininkų, švietimo skyriaus vedėjos Violetos Damskienės priimti ryžtingi ir 

drąsūs sprendimai reorganizuoti „Romuvos“ vidurinę į dvi mokyklas - gimnaziją ir progimnaziją - 

pasiteisino. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. Šiauliuose gyvuoja dvi mokyklos, kurių pasiekimai žinomi mieste, 

respublikoje. 2015 m. rudenį dešimtmetį švenčiančios „Romuvos“ 

gimnazijos bendruomenė yra stipri, nes suvokia savo identitetą, atsakingai 

kuria ir saugo savo kultūrą. Per dešimtmetį į gimnazijos istoriją 

įrašyta tikrai daug: ją kuriančių žmonių vardai ir pavardės, faktai ir 

įvykiai, sėkmės akimirkos. Bėgant metams, mokykla keitėsi ir gražėjo: 

rekonstruotas pastatas, įkurti modernūs kabinetai, laboratorijos, 

auditorija, skaitykla, poilsio erdvės mokiniams. Minint dešimtmetį iš 

tiesų yra ką prisiminti ir kuo didžiuotis. O mokyklos jubiliejui skirti 

renginiai - tai galimybė įvertinti atliktus darbus, pasidžiaugti pasiekimais, 

padėkoti vieni kitiems.  

   Prieš šešerius metus direktoriaus pavaduotojos Vandos Martinos Sitnikienės 

sumanymas išleisti gimnazijos knygą buvo įgyvendintas. Šįmet „Romuvos“ gimnazijos bendruomenės 

kuriama istorija  suguldyta jau šeštoje mokyklos metų knygoje „Dešimtieji mūsų žydėjimo metai“. Ši 

knyga ypatinga - tai interaktyvus leidinys. Tokia išmani knyga, jos sumanytojų ir sudarytojų įsitikinimu, 

pirma ne tik „Romuvos“ gimnazijoje, bet ir Šiauliuose, respublikoje. O svarbi ji ne tik todėl, kad yra 

moderni, kitokia, bet ir tuo, kad tapo dar vienerių gimnazijos gyvenimo metų liudytoja. 

      Mokyklos didžiausia vertybė - jos mokiniai - esami ir buvę. Kiekviena abiturientų laida kartu su 

mokytojais, administracija kuria gimnazijos istoriją, tradicijas, siekia kokybės, rezultatų. „Romuvos“ 

istorijoje jau dešimt abiturientų laidų. Buvę ir esami romuviečiai ALUMNI susitikime kalbėjosi apie 

metus, praleistus gimnazijoje, apie tai, kaip sekasi siekti tikslų.  Romuviečių sėkmės istorijos pristatytos 

gimnazijos dešimtmečiui skirtame filme „10 sėkmės istorijų“. Filmo herojai: Justina Žiogaitė, Karolina 

Imbrasaitė, Lukas Vabolis, Kamilė Pabrėžaitė, Aušrinė Diržinskaitė, Gražvydas Kazlauskas ir kiti, 

kalbėdami apie savo pasiekimus, pabrėžė, kad patirtis, įgyta „Romuvoje“, buvo labai svarbi įgyvendinant 

svajones. Gimnazijos mokinių pozicija tvirta - jie didžiuojasi esantys „Romuvos“ vaikai, yra dėkingi 

mokytojams, anot jų, puikiems specialistams ir drąsiems, nuoširdiems žmonėms, negailėjusiems laiko, 

skatinusiems eiti pirmyn. 

      Daina, šokis, meno dirbinių parodos - tai dovanos, kurios visada džiugina. Jų jubiliejaus proga būta 

daug. Šiaulių miesto bulvaro vitrinose miesto visuomenei pristatyta „Romuvos“ gimnazijos moksleivių 

kūrybinių darbų paroda, gimnazijos bibliotekoje - moksleivių ekslibrisų paroda. Gimnazijos meno 

kolektyvai bendruomenei padovanojo ypatingą dovaną – koncertą Šiaulių dramos teatre. O rinktinė 

„Pražydę žodžiai“, kurioje išspausdinti keturiasdešimt aštuonių gimnazistų ir dviejų mokytojų įvairių 

žanrų tekstai, sukurti per 10 gimnazijos gyvavimo metų, džiugina meninio žodžio mylėtojus. Gabūs, 

kūrybingi gimnazijos mokiniai – mokyklos pasididžiavimas.  

      Laikas skatina virsmą: auga, keičiasi žmogus, brandumo, bėgant metams, įgyja ir mokykla. Prie 

gimnazijos dešimtmečio proga pastatyta ąžuolinė stilizuota skulptūra „Virsmas“ įprasmina   „Romuvos“ 

gimnazijos tobulėjimą, brandumą, veržlumą. 

      Užvertus vieną istorijos puslapį, atverčiamas naujas. Tai suvokdama „Romuvos“ gimnazijos 

bendruomenė ir toliau atsakingai rašo savo gyvavimo knygą. 

 

Lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Samalionienė 
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     „Romuvos“ gimnazijoje jau ne vienerius metus tęsiama projekto „Zigmo Gėlės tradicija“ veikla. Kasmet mokslo 

metų pradžioje gimnazijos pirmokai apsilanko ne tik mokykloje esančioje Zigmo Gėlės vardu pavadintoje 

auditorijoje, bet  ir Naisiuose – poeto gimtinėje.  

       Šiais mokslo metais Naisiuose jau pabuvojo visi pirmokai. Apsilankę 

Šiaulių krašto literatūros muziejuje, mokiniai klausėsi jo direktorės Ritos 

Žukauskienės pasakojimo apie jauno poeto Zigmo Gaidamavičiaus – 

Gėlės gyvenimą ir kūrybą, patys skaitė jo eilėraščius. Naisiai – Mažoji 

Lietuvos kultūros sostinė 2015 – garsūs ir vieninteliu Lietuvoje Baltų 

dievų muziejumi, kurio eksponatai – 50 ąžuolinių dievų skulptūrų. Prie 

kiekvienos stabtelėję ir pasiklausę gidės pasakojimo, gimnazistai sužinojo, 

kuo tikėjo ir ką garbino mūsų protėviai. Pavaikščioję po Saulės ir Ugnies 

aikštes, Alkos kalną, Baltų areną, inkilų muziejų, pabuvę žemaitukų,  

kurie siejami su Vytauto Didžiojo laikais, žirgyne, mokiniai jautėsi esą 

integruotoje literatūros, istorijos, biologijos, geografijos pamokoje.  

      Puikus Naisių kraštas, daug įspūdžių lėmė, kad grįždami į gimnaziją pirmokai šios ekskursijos potyrius 

apibendrino labai aiškiai: „Patiko. Nesitikėjome, kad bus taip įdomu ir smagu.“ 

 

                           1a kl. auklėtoja Giedrė Samalionienė 

 

Tarptautinis mokyklų bendradarbiavimas įgauna vis didesnę reikšmę, todėl mūsų gimnazijos bendruomenė 

aktyviai dalyvauja įvairių fondų finansuojamuose projektuose. Spalio mėnesį “Romuvos” gimnazijos mokiniai ir 

trys mokytojos vyko į Gausdal mokyklą Norvegijoje, kur vykdė 

tarptautinio Nordplus Junior projekto “Praktinių metodų taikymas 

kiekvieno mokinio pažangai” veiklas. Kartu su  projekto partneriais iš 

Suomijos ir Norvegijos pristatėme praktinius metodus,  taikomus per 

geografijos bei užsienio kalbų pamokas netradicinėse erdvėse. Po darbų 

visi nekantriai laukė išvykos į kalnus prie didžiausio Europoje Jostedal 

ledyno. Balandžio mėnesį projekto dalyviai iš Suomijos ir Norvegijos 

laukiami Lietuvoje.  

Šiais mokslo metais gimnazijos bendruomenė turi puikią galimybę 

susipažinti su ugdymo proceso organizavimu Latvijos, Estijos, Švedijos, 

Farerų salų mokyklose, nes vykdomas Nordplus tinklų projektas NBSN.  

Jo metu dalijamasi gerąja tarptautine patirtimi.  

Gimnazijos bendruomenė nuolat dalyvauja švietimo mainų paramos fondo finansuojamuose projektuose. Jau 

antrus metus gimnazijos bendruomenė vykdo Erasmus+ strateginių mokyklų partnerysčių projektą „EUapps 4us“, 

kuriame bendradarbiaujame su mokyklomis iš Ispanijos, Turkijos ir Norvegijos. Dirbdami tarptautinėse grupėse, 

projekto dalyviai kuria telefonines mokomąsias programėles, kurios padės mokiniams gilinti įvairių dalykų žinias. 

Projekto metu daug dėmesio skirta kitų kultūrų pažinimui bei efektyviam, kūrybiškam informacinių technologijų 

panaudojimui ugdymo procese.         Praeitais metais gimnazijoje vyko projektinis susitikimas, kuriame dalyvavo 

partneriai iš Turkijos, Norvegijos ir Ispanijos, o šiais metais mūsų mokiniai ir mokytojai vyks į Barseloną. 

Rugsėjį pradėtas vykdyti Erasmus+ Jaunimo mainų projektas „Kultūriniai tiltai (CTRL-I)“, kuriam finansinę 

paramą teikia Europos Sąjunga. Projektiniame susitikime Islandijoje buvo vykdomos įvairios veiklos: 

organizuojami projekte dalyvaujančių šalių kultūriniai vakarai, tarptautinės sporto varžybos, nacionalinio maisto 

gaminimas ir ragavimas, edukacinės išvykos ir dar daug kitų renginių. „Įspūdžiai nepamirštami“, - sako projekto 

dalyvė antrokė Kamilė. 

        Norintys dalyvauti projektų veikloje, kviečiami kreiptis į projektų koordinatorę gimnazijoje D.Nemeikienę. 

 

Anglų k. mokytoja Diana Nemeikienė 
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      Gyventojų 2 proc. paramos už  2014 m. gauta 6809,09 EUR. 

Dėkoju visiems, pasirūpinusiems, kad parama pasiektų ,,Romuvos“ gimnaziją. Norėdami tikslingai ir 

efektyviai naudoti paramos lėšas, rengiant jų panaudojimo sąmatos projektą kviesime prisidėti tėvus, 

mokinius, darbuotojus. Savo nuomonę galėsite pareikšti visi. Sąmatos projektą, kaip ir praėjusiais metais, 

parengs mokinių seimas, tvirtins gimnazijos taryba. Vadovai apie paramos lėšų panaudojimą atsiskaitys 

artimiausiame jungtiniame gimnazijos tarybos ir klasių tėvų posėdyje. 

      Visa informacija bus skelbiama viešai. 

Direktorius Vytautas Giedraitis 

 

 

 

Kiekvienais metais Vaiko gerovės komisijos nariai daug dėmesio skiria pirmokų adaptacijai – kaip 

jiems sekasi? Kokie sunkumai iškyla? Kas patinka gimnazijoje? Ar susidomi kokia nors veikla 

gimnazijoje, ar  supranta mokytojų reikalavimus?  

Atsakymus į šiuos klausimus pagalbos specialistai gauna stebėdami mokinius, bendraudami su jais, 

klasių auklėtojomis. Kasmet atliekama ir apklausa „Pirmieji žingsniai gimnazijoje“, kurios rezultatai 

pristatomi visai bendruomenei. 

Šių metų pirmokų apklausa atskleidė, jog beveik 90 proc. mokinių džiaugiasi atėję į „Romuvos“ 

gimnaziją, mato ją kaip jaukią ir tvarkingą. 84 proc. pirmokų jaučiasi jau pripratę prie naujos mokyklos, 

tvarkos, mokytojų. Pabrėžia, jog auklėtojos rūpinasi mokiniais, padeda spręsti iškilusias problemas. Gana 

daug mokinių po pamokų lanko įvairius gimnazijos būrelius, randa laiko dalyvauti gimnazijos 

renginiuose, džiaugiasi jų įvairove ( net 80 proc.). 

Natūralu, jog adaptacijos laikotarpiu iškyla ir sunkumų – apie 10 proc. mokinių pripažįsta, jog kol 

kas nepadaro visko, ką gali, kad rezultatai džiugintų. Kartais nepavyksta laikytis gimnazijos taisyklių 

(nevėluoti į pamokas, išjungti telefoną pamokoje). 5 proc. pirmokų dar nedalyvavo mokytojų 

konsultacijose, nors kyla neaiškumų pamokose. 21 proc. pastebi, jog norėtų labiau susikaupti ir ramiai 

dirbti pamokų metu.  

Dėkojame tėvams, mokiniams už dalyvavimą apklausoje. Kviečiame stebėti informaciją gimnazijos 

svetainėje ir dalyvauti būsimame pirmokų tėvų susirinkime – išgirsite išsamesnius apklausos rezultatus 

bei tai, kaip planuojama spręsti  pirmokams iškylančius sunkumus.   

 

Psichologė Inga Maslauskienė 

 

Naujienlaiškį rengė: 

V.Giedraitis                 

V.Balandienė                

D.Nemeikienė   

A.Biliuvienė                 

A.Aleknienė  

G.Samalionienė Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

R.Malinauskienė Dainų g. 7,  tel. (8-41) 552901         

I.Maslauskienė                                                                            El. paštas romuvos.gim@siauliai.lt 

                                                                                                                 Svetainė www.romuvosgimn.lt 
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