
 „Romuvos” gimnazija tarp žurnalo ,,Reitingai“ 

įvardintų 2020 metų kokybiškiausių gimnazijų 

 2020 metų žurnalas ,,Reitingai“ įvertino Lietuvos švietimo įstaigas ir paskelbė rezultatus. 

,,Romuvos“ gimnazija tarp vertintų 356 šalies mokyklų, kurios nesirenka mokinių pagal jų 

ugdymosi rezultatus, yra 20 vietoje. (Plačiau) 

Galima palyginti kelerių metų statistiką: 2015 metai  - 23 vieta, 2016 metai – 20 vieta, 

2017 metai – 10 vieta, 2018 metai -16, 2019 metai - 10 vieta ir 2020 metai - 20 vieta. Tai įrodo, 

jog pastaruosius penkerius metus ,,Romuva“ tvirtai stovi tarp 20-ies pačių stipriausių šalies 

gimnazijų. Žurnalas ,,Reitingai“ akcentuoja, jog gimnazijų reitingo kilimą bei 

stabilumą  švietimo įstaigų vertinimo eilėje lemia atsakingų, aukštos kvalifikacijos, mylinčių 

savo darbą pedagogų ir administracijos požiūris į ugdymo proceso modernizavimą. Kiekvieno 

mokinio pažanga ir individuali sėkmė – svarbiausias ,,Romuvos“ gimnazijos tikslas. Tuo labiau, 

kad į gimnaziją priimami visi mokiniai – nėra jokių atrankos kriterijų.  

 Naujas Lietuvos gimnazijų reitingas sudarytas skaičiuojant 2019 metais baigusių 

abiturientų  valstybinių brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, anglų kalbos, 

matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos) balų 

vidurkius. 2019 metais „Romuvos“ gimnaziją baigė 140 mokinių. Visų abiturientų, laikiusių 

valstybinį lietuvių kalbos brandos egzaminą, balų vidurkis - 53; matematikos – 41; istorijos – 

48,6; anglų kalbos – 74; informacinių technologijų – 72,2; fizikos – 54,6; chemijos – 61,5; 

biologijos – 55,5; geografijos – 50,1.  

 Taip pat gimnazijos vertintos pagal tai, kiek abiturientų konkretų valstybinį brandos  

egzaminą išlaikė vienu, dviem, trimis, keturiais ar penkiais šimtukais. Džiugu, kad net 15 

gimnazijos abiturientų valstybinis brandos egzaminas įvertintas vienu šimtuku. Na, o XIV 

abiturientų  laidos gimazistas R.Navickas iš valstybinių brandos egaminų gavo net 4 šimtukus. 

Tad iš viso gauta net 19 šimtukų. 

 Dar vienas švietimo įsitaigų vertinimo kriterijus - absolventų įstojimas į Lietuvos 

aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas. Iš 140 abiturientų 79 ,,Romuvos“ 

gimnazistai įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose,  į užsienio aukštąsias 

mokyklas  įstojo7. 

 Taigi apibendrinant 2020 metų žurnalo ,,Reitingai“ pateiktus duomenis,  galima daryti 

išvadą, kad ,,Romuvos“  gimnazija – tai moderni, turinti profesionalią administracijos,  pagalbos 

mokiniui specialistų  ir mokytojų komandą, mokanti kiekvieną mokinį ir siekianti individualios 

jo pažangos. Džiugu, kad gimnazijoje mokosi aktyvūs, atsakingai į ateitį žvelgiantys ir savo 

tikslo siekiantys jauni žmonės. 


