Gimnazijos vertybės
„Romuvos“ gimnazijos vertybės – bendruomeniškumas,
• Svarbiausios
pagarba, kūrybiškumas.
nuostata – individualių mokinio gebėjimų ir poreikių
• Pagrindinė
pripažinimas.
gimnazijos sėkmę lemia bendradarbiavimo ir pasitikėjimo
• „Romuvos“
vienas kitu kultūra.

Ugdymo(si) galimybės
Bendradarbiaudami siekiame ugdymo(si) kokybės, kiekvieno mokinio pažangos.
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Giliau mokytis matematikos ir lietuvių kalbos;
Matematikos, lietuvių kalbos mokytis laikinose grupėse pagal kiekvieno mokinio
gebėjimus;
Rinktis biomedicininę-inžinerinę, humanitarinę-socialinę kryptis;
Dalyvauti praktinėse, tiriamosiose, kūrybinėse STEAM veiklose;
Tobulinti informacinių technologijų gebėjimus ne tik pamokose, bet ir popamokinėje
veikloje;
Tęsti pagilintą anglų kalbos mokymą;
Giliau mokytis vokiečių kalbos ir geografijos dalykų renkantis integruotą
pasirenkamąjį dalyką;
Lankyti įvairių dalykų nemokamas konsultacijas gimnazijos nustatyta tvarka;
Gauti įvairiapusę pagalbą ankstyvosios asmeninės karjeros ugdymuisi;
Dalyvauti tarptautinių projektų mainuose;
Mokytis jaukiuose, modernia įranga aprūpintuose kabinetuose;
Kiekvienam mokiniui gauti nemokamos spintelės daiktams susidėti.

Savalaikė specialistų pagalba
•
•
•
•
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Psichologas
Socialinis pedagogas
Mokinių socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai pedagogas
Visuomenės slaugytojas
Bibliotekos vedėjas

Dalyvavimas įvairiose programose – galimybė pažinti save ir suvokti kitus drauge
įgyvendinant novatoriškas idėjas.
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Tarptautinė asmeninio augimo programa DofE
Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa
Socialinio-emocinio ugdymo programa „Raktai į sėkmę“
STEAM programa
Papildomos mokomųjų dalykų konsultacijos

Aktyvaus mokymosi ir laisvalaikio aplinka
Atviros mokymo(si) ir laisvalaikio erdvės įkvepia tobulėti, skatina
siekti užsibrėžtų tikslų, formuoja kultūrinę savivoką.
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Zigmo Gėlės skaitykla-biblioteka
Fizikos, chemijos, biologijos, gamtos mokslų laboratorijos
Informacinių technologijų 2 kabinetai
Technologijų kabinetai (dirbtuvės)
Muzikos studija
Teatro studija
Fitneso salė, sporto salė
Antano Sireikos vardo krepšinio aikštelė
Modernus sporto aikštynas
Mokinių saviraiškos studija
Orkestro studija
Audiovizualinis kabinetas
Mokymas(is) netradicinėse erdvėse

Popamokinė veikla
Galimybė po pamokų likti gimnazijoje ir aktyviai dalyvauti
popamokinėje veikloje.
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Gimnazijos choras „Bene Notes“, vokalinis ansamblis „Fresco“
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“
Žurnalistikos ir kūrybinių medijų būrelis
Šokių studija „Melody“
Gitaros studija, instrumentinė grupė
Sporto būreliai (MMKL krepšinis, tinklinis)
Teatro studija
Fotografijos būrelis

Tradiciniai renginiai
„Romuvos“ kultūrą ir įvaizdį kuria visa gimnazijos bendruomenė.
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Rugsėjo 1-osios šventė
Pirmokų inauguracija
Naktis gimnazijoje
Gimnazijos diena
Kalėdinis karnavalas
Šimtadienis
Alumnų vakaras
Krepšinio turnyras gimnazijos direktoriaus V. Giedraičio taurei laimėti
Padėkos vakaras („Romuvos“ garbė“, „Sporto garbė“)
Paskutinis skambutis
Mokslo metų uždarymas
Brandos atestatų įteikimo šventė

Aktyvi mokinių savivalda
Lyderystė – neribotos galimybės kartu su kitais veikti, kurti, atrasti.
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Klasių seniūnų grupė
Mokinių seimas
Savanorystė
Kūrybinių idėjų įgyvendinimas
Renginių organizavimas
Socialinių akcijų vykdymas
Pilietinė veikla
Dalyvavimas mokymuose, konferencijose
Ankstyvas asmeninės karjeros planavimas

Projektinė veikla
Dalyvaudamas įvairiose veiklose jaunas žmogus ugdo
kompetencijas, formuoja įgūdžius, bręsta kaip asmenybė.

• Tarptautiniai Erasmus+ projektai mokiniams („PLURICLIL“,
„Europe in motion“, „Digital Literacy in 6 Steps“)
• Unikalus respublikinis aplinkos apsaugos projektas „Mes
rūšiuojam“
• Miesto projektas „Mažasis sveikatos ambasadorius“
• Gimnazijos projektas „Zigmo Gėlės tradicija“
• „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės (MEPA)“

Mokinių priėmimas į
„Romuvos“ gimnazijos
I klasę

Aktualios datos
• Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki birželio 20 d. priimami prašymai mokytis gimnazijos I klasėje.
• Pirmumo teise priimami mokiniai, kurie gyvena gimnazijai priskirtų „Romuvos“ progimnazijos,
Gytarių progimnazijos, „Sandoros“ progimnazijos ir Dainų progimnazijos aptarnavimo teritorijose.

• Preliminarus pirmumo teise priimtų į I klasę mokinių sąrašas sudaromas pagal prašymus, gautus
iki balandžio 15 d.; sąrašas tikslinamas iki gegužės 19 d.
• Nuo gegužės 20 d. iki birželio 20 d. vyksta priėmimas į laisvas vietas vadovaujantis
„Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“, patvirtinto
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-33, 31–32 punktais.

• Prašymai rašomi gimnazijoje, progimnazijose arba pasirašytas prašymas atsiunčiamas
el. p. romuvos.gim@siauliai.lt. Prašymas turi būti patvirtintas parašu ir kartu su kitais
dokumentais skenuojamas arba fotografuojamas. Skenuoti arba fotografuoti dokumentai
siunčiami nurodytu el. paštu.
• Kiti būtini dokumentai, kuriuos reikės pateikti:
❑ Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
❑ 8 klasių baigimo pažymėjimas (pateikiamas baigus 8 klasę) (per dvi darbo dienas
po pažymėjimo gavimo).

Aptarnaujamos teritorijos

Pirmumo teisė į laisvas vietas (eilės tvarka)
1. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys
ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

2. Mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir gyvenantys ne mokyklos
aptarnaujamoje teritorijoje.
3. Ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai
(mokiniai).

4. Kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto
bendrojo ugdymo mokyklose.
5. Šiaulių rajono mokyklų Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro, Dubysos aukštupio,
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Voveriškių, Kairių, Kužių, Pakapės ir Šilėnų mokyklų
mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo I dalies programą, pageidaujantys tęsti mokymąsi
Savivaldybės gimnazijoje ir turintys visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius
pažymius.
6. Jeigu, priėmus mokinius pagal aukščiau išvardytus 1–6 punktus, lieka laisvų vietų, o
prašymų yra daugiau, nei mokykla gali priimti vaikų (mokinių), mokykla mokinių atranką
vykdo pagal 8 klasės I pusmečio (I ir II trimestro) įvertinimus.

I klasių komplektavimas
• Komplektuojamos iš viso penkios I gimnazijos klasės.
• Iš viso į I gimnazijos klases priimama 130 mokinių.
• Klasės komplektuojamos atsižvelgiant į tėvų ir vaikų
prašymus.
• Klasė formuojama iš tų pačių mokinių, kurie kartu mokėsi ir
progimnazijoje.
• Jei pageidaujama priešingai – mokytis kitoje klasėje be tų
pačių mokinių iš progimnazijos, toks prašymas tenkinamas ir
mokinys priskiriamas kitai klasei.
• Jei tų pačių mokinių, kurie kartu mokėsi ir progimnazijoje,
yra mažuma, tokiu atveju jie skirstomi į kitas klases
(progimnazijos klasė „išardoma“).

Reikalavimai mokinių aprangai

Reikalavimai mokinių aprangai
Mokiniai privalo laikytis nustatyto dalykinio aprangos kodo:
• viršutinė aprangos dalis – vienspalvis (rekomenduojama: juodas,
tamsiai mėlynas, tamsiai pilkas) švarkas, liemenė, megztinis arba
džemperis su gimnazijos atributika, merginoms gali būti suknelė;
• po viršutine aprangos dalimi – vienspalviai marškinėliai,
palaidinės, megztukai. Per šventes ir renginius – balti, šviesūs
marškiniai ar balta, šviesi palaidinė;
• aprangos kodas būtinas atstovaujant gimnazijai įvairiuose
renginiuose, jei juose nėra nustatyta speciali apranga;
• gimnazijos ženklelis privalomas visiems;
• penktadieniais gali būti nesilaikoma nustatyto aprangos kodo
ir pasirinkta laisvesnio stiliaus apranga, tačiau ji turi išlikti
dalykinė, negalima dėvėti sportinės aprangos, nešioti
kepurių, kitų galvos apdangalų, gobtuvų.

Kiekvienas gali tapti
„Romuvos“ gimnazijos dalimi!

