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DEŠIMT ŽINGSNIŲ...
Vienas žingsnis į rugsėjį vėsų
Per rasa pravirkusius žolynus,
Kur palieja švelnią aukso šviesą
Ant gimnazijos takų beržynas.

Antras žingsnis į neramų spalį,
Kur su lapais vėjas šoka tango,
Kai jauni akių atplėšt negali
Nuo pasaulio, judančio už lango...

Trečias žingsnis...Pasitinka rūkas,
Lapkričio tyloj balsai prityla...
Knygą verčia, rodos, dar berniukas,
Bet kol skaito – bręsta. Tampa vyru.

Ketvirtu žingsniu į gruodį žengiam.
Jis ir rimtas, ir šiek tiek padūkęs.
Žaliaskarė salėj apsirengia
Blizgančiais kalėdiniais žaisliukais.

O po to penktu žingsniu į sausį.
Ką turi, pusiaukelę nuėjęs?
Jau vieni skaičiuoja derlių gausų,
O kiti paleido laiką vėjais...

Šeštas žingsnis – į vasario pūgą.
O dienų dar šimtas iki slenksčio,
Dar pasemsi tai, ko tau pritrūko,
Ties žinių šaltiniais pasilenksi.

Septintu žingsnio į kovo gaivą...
Saulė sniego upeliu išplaukia.
Lipsime ir mes  į saulės laivą,
Plauksim į pasaulį. Mūsų laukia.

Žengsime aštuntą žingsnį žalią
Ir giesmės varnėno palydėti
Rinksimės kiekvienas savo kelią
Nenustoję savimi tikėti.

Ir pražys kaštonais ir alyvom,
Ir pakvips devintas mūsų žingsnis –
Jaunas, energingas, linksmas, gyvas,
Degančios širdies viltingas tvinksnis.

Na, ir dar kartelį... Dešimt žingsnių...
Subrandinta, laukta, išnešiota...
Kiek turėta – tiek ir atiduota.
Ir sulaukta dėkingumo žvilgsnių.

Dešimt žingsnių... O kiek bus dar žengta...
Kiek dar kartų pasitiks rugsėjis.
Tik dėl šito verta ir gyventi
Ir kaskart sugrįžt trumpam išėjus...

Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė



Laikas nesustodamas bėga viena kryptimi
nešdamas mus į ateitį ir palikdamas prisiminimus
apie praeitį.

Visiems įprasta didžiuotis savo praeitimi.
Prasminga ant tvirtų praeities pamatų kurti ateitį.
Gimnazijos praeitis – tai 1988 metais įsteigta ir
kryptingai tobulėjusi 20-oji vidurinė mokykla,
vėliau tapusi „Romuvos“ vidurine mokykla,
kurios susijungimas su Beržyno pagrindine
mokykla lėmė „Romuvos“ gimnazijos ir
progimnazijos atsiradimą. Prieš dešimtmetį mažai
kas tikėjo, kad galima sėkmingai įgyvendinti
mokyklų reorganizavimo projektą „Sujunk ir
padalink“. Tačiau švietimo skyriaus vedėjos
Violetos Damskienės ir mokyklų bendruomenių
ryžtas buvo daug stipresnis už skeptikus. Šiandien
rezultatas akivaizdus – Šiauliuose sėkmingai
gyvuoja dvi „Romuvos“ – gimnazija ir
progimnazija.

„Romuvos“ gimnazijos, įkurtos 2005 m. rugsėjo
1 dieną, istorija dar labai trumpa, tačiau
įspūdinga. Per šį dešimtmetį gimnazija labai
pasikeitė: rekonstruotas pastatas, įkurti nauji modernūs kabinetai, šiuolaikinėmis
priemonėmis aprūpintos laboratorijos, aktų, sporto salės, valgykla. Kiekviena
mokinių laida kartu su mokytojais ir administracija kūrė gimnazijos kultūrą, grįstą
tolerancija ir pagarba, siekė ugdymo kokybės ir puikių rezultatų.

Nuo gimnazijos įkūrimo pradžios puoselėjame gerus, šiltus santykius su
„Romuvos“ progimnazija, užsimezgė draugystė su Dainų, „Sandoros“, Gytarių bei
Gegužių progimnazijų bendruomenėmis. Džiugu, kad gerai parengti šias
progimnazijas baigę aštuntokai mūsų mokykloje puikiai adaptuojasi, sėkmingai
mokosi ir ją baigia.

Per dešimtmetį pasikeitė ir gimnazijos mokytojai: daugelis įgijo aukštesnes
kvalifikacines kategorijas, tapo kompetentingi dalyko specialistai, kurie gerai
parengia mokinius egzaminams ir gyvenimui, yra gerbiami mokinių ir jų tėvų.
Tobulėjo ir gimnazijos vadyba: vadovai įgijo aukštas kvalifikacines kategorijas,
kompetencijų.

Būtų galima išvardinti daug svarbių per dešimtmetį atliktų darbų ir pasiekimų,
bet jie surašyti gimnazijos Metų knygų puslapiuose, o 2014 – 2015 mokslo metų
gimnazijos gyvenimo realijos - šiame leidinyje.

Dėkoju visiems čia dirbantiems ir dirbusiems, esamiems ir buvusiems mokiniams
už tai, kad „Romuva“ šiandien yra tokia, kokią ją sukūrėme.

„Romuvos“ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis



RUGSĖJO 1-OJI

2014-2015 mokslo metai  gimnazijai yra ypatingi. Tai dešimtieji gimnazijos gyvavimo
metai. Jau 10 metų kas rytą duris praveria šimtai jaunų žmonių. Su ta nesulaikoma
jaunystės srove į darbą skuba ir mokytojai. O laikas bėga greitai – čia Rugsėjo 1-oji, čia
egzaminai, atestatų įteikimo akimirka. Viskas ratu. 10 metų...

Nuspalvintais rudens takais į gimnaziją sugrįžo romuviečiai. Penkioms pirmokų klasėms tai nauja
mokslo metų pradžia „Romuvos“ gimnazijoje. Visus
mokinius sveikino mokyklos direktorius Vytautas
Giedraitis, Seimo narys Valerijus Simulik, svečiai iš
progimnazijos – mažieji pirmokėliai ir direktorė
Stanislava Jūratė Prazauskienė, miesto politikai.
Vienas kitą nuoširdžiai sveikino ir patys gimnazistai.
Pirmoji pamoka – tai klasių auklėtojų pamoka. Klasių
kolektyvai aptarė bendrus tikslus, prisiminė
gražiausias akimirkas, dalinosi prabėgusios vasaros
įspūdžiais. Vėliau visų miesto mokyklų mokiniai
rinkosi Chaimo Frenkelio vilos prieigose, susirinkusią
švietimo bendruomenę sveikino ministras pirmininkas
Algirdas Butkevičius, miesto meras Justinas
Sartauskas, vyskupas Eugenijus Bartulis, švietimo

skyriaus vedėja Violeta Damskienė, policijos
atstovai ir kiti garbūs svečiai. Mokinių vardu
visus pasveikino mūsų gimnazijos abiturientas
Viltautas Vėlaitis.

Rugsėjo 1 d. Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios klebonas
Vytautas Kadys aukojo Šv. Mišias, prašant
Dievo palaimos naujiems mokslo metams.
Psalmę giedojo mūsų gimnazijos moksleivis
Teofilis Luotė. Atnašas nešė Solveiga
Varneckaitė ir Teofilis Luotė.



Šalies mokyklų reitingai

„Romuvos“ gimnazija - tarp geriausių respublikos gimnazijų

Iš žurnalo „Reitingai“ redakcijos laiško gimnazijos Direktoriui: „Norime
kartu su Jumis pasidžiaugti sėkmingais Jūsų mokyklos 2014 m. laidos
abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatais ir pranešti, jog
žurnalo REITINGAI pirmą kartą parengtame dalykiniame reitinge Jūsų
vadovaujama gimnazija pateko tarp 50-ies geriausių Lietuvos gimnazijų
pagal dalykus.“

„Romuvos“ gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad šiemet pasisekė
įgyvendinti 2013-2014 mokslo metų pradžioje drauge išsikeltą tikslą –
pagerinti mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų rezultatus.
Labiausiai savo sėkme džiaugiasi lietuvių, anglų ir rusų kalbų bei fizikos
mokytojai. „Romuvos“ gimnazija pateko į šalies mokyklų penkiasdešimtuką
pagal rengimą lietuvių kalbos egzaminui (33 vieta respublikoje ir 2 vieta
Šiaulių mieste), anglų kalbos egzaminui (42 vieta respublikoje ir 2 vieta

Šiaulių mieste). „Romuvos“ gimnazija yra penkta tarp Lietuvos ir pirma tarp Šiaulių miesto gimnazijų,
geriausiai paruošusių ir rusų kalbos egzaminui. „Romuvos“ gimnazija pagal fizikos egzamino rezultatus
vienintelė iš Šiaulių miesto patenka į pusšimtį geriausių respublikoje ir užima 14 vietą. Gimnazijos
mokinių geografijos BE rezultatai taip pat patenka į penkiasdešimtuką - 49 vieta respublikoje. Tarp
parengusių tarptautinių olimpiadų prizininkus yra keturios Šiaulių miesto gimnazijos – šiame sąraše
„Romuvos“ gimnazija užima antrą vietą po J. Janonio gimnazijos. Žiūrint į nacionalinių olimpiadų
rezultatus mūsų gimnazija yra trečia mieste. Apie gimnazijos sėkmę rengiant egzaminams byloja ir
Nacionalinio egzaminų centro 2014 m. VBE rezultatų analizė: gimnazijos 2014 m. VBE balų vidurkių
palyginimas su šalies ir savivaldybės mokyklų rezultatais, panaudojant standartizuotus taškus parodo, jog
gimnazijos darbo kokybė ir efektyvumas, rengimas VBE yra didesnis nei miesto ir respublikos vidurkis ir
mokykla yra tarp 16% geriausių respublikos gimnazijų.

„Romuvos“ gimnazija - UNESKO asocijuotų mokyklų narė

Mūsų gimnazija priimta į nacionalinę UNESCO asocijuotųjų mokyklų tarpą. Tai tarptautinis mokyklų
bendradarbiavimo tinklas, kuriuo siekiama praturtinti mokyklų mokymo programas, diegti naujus,
novatoriškus mokymo metodus, taip gerinant švietimo kokybę. ASPnet projekto pradžia – 1953 m. Lietuva į
projektą įsijungė 1997 m.. Tai yra įsipareigojusių mokyklų , skatinančių ir teikiančių aukščiausios kokybės
švietimą, puoselėjančių taiką, laisvę, teisingumą ir žmogaus raidą bei teikiančių itin aktualius vaikų ir
jaunuolių ugdymo poreikius visame pasaulyje, tinklas. ASPnet mokyklos yra „taikos kelrodis“ bei pozityvių
pokyčių vykdytojos.

Puikūs „Romuvos“ gimnazijos REITINGAI

Žurnale „Reitingai“ pasirodžiusius 2015 m. gimnazijų reitingui, jo rezultatus
analizuoja ir mūsų gimnazijos bendruomenė. Apibendrinti 2014 m. laidos VBE
rezultatai leidžia džiaugtis 23 vieta iš 402 geriausių respublikos mokyklų,
nesirenkančių mokinių, sąraše. Smagu ir tai, kad mūsų gimnazija pagal reitingavimo
duomenis yra trečia Šiauliuose. Nuolatinis šeimų rūpinimasis vaikų mokymusi,
nuoširdus mokytojų darbas, reiklumas sau, kiekvieno, tiek mokytojo, tiek mokinio,
pažangos siekis lėmė, kad galime džiaugtis sėkme.



Dviejų mokyklų bendradarbiavimo dešimtmetis: patirtis ir
perspektyvos

Daugelis dar prisimena, kad iki 2005 m.
rugpjūčio 31 d. Šiauliuose savo veikla garsėjo
,,Romuvos“ vidurinė mokykla, kuri tų pačių
metų rugsėjo 1d. Šiaulių miesto tarybos
sprendimu buvo reorganizuota į dvi mokyklas
- ,,Romuvos“ progimnaziją ir ,,Romuvos“
gimnaziją. Nuo pat pirmos susikūrimo dienos
mokyklos ėmė glaudžiai bendradarbiauti, ir šis
procesas sėkmingai tęsiasi iki šiol.

2015 m. rudenį ,,Romuvos“ gimnazijai ir
,,Romuvos“ progimnazijai sukanka 10 metų.
Rugsėjo-spalio mėnesiais vyks įvairūs
renginiai, skirti šiai sukakčiai.

Šių mokyklų gražus bendradarbiavimas duoda gerų rezultatų: užtikrinamas ugdymo tęstinumas,
mokinių saugumas, pedagoginė-psichologinė pagalba. Vadovai ir mokytojai siekia bendrų tikslų,
įgyja daugiau galimybių dalytis
gerąja patirtimi bei spręsti šių
mokyklų bendruomenėms aktualias
problemas.

„Romuvos“ progimnazija ir
,,Romuvos“ gimnazija sėkmingai
įgyvendina socialinės partnerystės
projektą ,,Kartu geriau“, kurio tikslas
– sutelkus abiejų mokyklų
bendruomenes visapusiškai ugdyti
jaunąją kartą. Abi  mokyklos yra
parengusios bendradarbiavimo
programą. Ja siekiama užtikrinti
ugdymo turinio tęstinumą ir
perimamumą, rengti bendrus
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius, plėtoti formalaus bei neformalaus bendradarbiavimo
formas. Abiejų ugdymo įstaigų bendruomenės nariai keičiasi aktualia informacija, susijusia su
ugdymo procesu, konsultuojasi dėl mokinių adaptacijos, kartu rengia ir įgyvendina projektus: veda
bendras, netradicines pamokas, organizuoja ,,Romuviečių dienas“, veikia bendri meno kolektyvai
(pučiamųjų orkestras ,,Romuva“, ansambliai ,,Lašeliai“, ,,Fresco“ ir kt.). Šios priemonės skatina
mokytis vieniems iš kitų, siekti naujų bendradarbiavimo formų, dalintis inovacijomis, stiprinti
partneriškus bendruomenių santykius.
Abi mokyklos garsėja šalies ir miesto olimpiadų bei įvairių konkursų nugalėtojais, juos ruošusiais

pedagogais. Ugdymo tęstinumas užtikrina ir gerus progimnazijos mokinių standartizuotų testų,
gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatus.
Peržvelgus dešimtmečio veiklas galima teigti, kad abiejų mokyklų bendradarbiavimas yra

sėkmingas ir perspektyvus.

,,Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė
,,Romuvos“ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis



GIMNAZIJOS PIRMOKAI

Inauguracija

Rudenį ypatingas dėmesys yra skiriamas gimnazijos pirmų klasių mokiniams. Gimnazijos vyriausieji
moksleiviai sukvietė savo mažuosius draugus į „Romuvos kruizą“, kuris tapo tikru išbandymu. Pasipuošę
jūreivių aprangomis pirmokai buvo sutikti vyresniųjų - piratų, kurie skyrė išties nelengvas užduotis. Gavę
palaiminimą jauniausieji gimnazijos mokiniai po renginio buvo šlapi, tikri gimnazistai.

Kita diena gimnazijos pirmokams prasidėjo neįprastai iškilmingai.
Sukviesti į aktų salę savo draugų, mokytojų bei mokyklos administracijos
akivaizdoje prisiekė būti dorais, teisingais gimnazijos bendruomenės
nariais, vykdyti gimnazisto pareigas, garsinti mokyklą gerais ir gražiais
darbais, gerbti mokyklos mokytojus ir administraciją bei visą mokyklos
personalą.

Pirmokus sveikina gimnazijos
direktorius Vytautas Giedraitis

1a klasė ir jos auklėtoja Gitana Trinkaitė

1b klasė ir jos auklėtoja
Edita Klimaitė

1c klasė ir jos auklėtoja Joana
Mekšriūnienė



1d klasė ir jos auklėtoja
Ilona Lentinienė

1e klasė ir jos auklėtoja
Ingrida Saunorienė

Iškilmingas pirmoko
paso įteikimas

Direktorius Vytautas Giedraitis spaudžia ranką pirmokams Matui Geriksonui ir Emilijai Kairytei.

Linksmosios dalies akimirkos...



Pirmokai pažada garsinti gimnazijos vardą

Rugsėjo 16 d. vyko gimnazijos administracijos ir pirmokų susitikimas „Pasidžiaukime kartu“. Jame
dalyvavo įvairių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų dalyviai ir prizininkai bei labai gerais pažymiais 8
klases baigę mokiniai. Gimnazistai džiaugėsi jaukia mokyklos aplinka, mokytojų geranoriškumu, klasių
bendruomeniškumu, teikiama specialistų pagalba. Visi vienbalsiai pažadėjo, kad ir toliau stengsis stropiai
mokytis, kovos dėl aukščiausių įvertinimų įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, kituose
renginiuose.  Linkime, kad šie gražūs pirmokų siekiai išsipildytų ir kad „Romuvos“ vardas skambėtų ne tik
mieste, bet ir šalyje.

Pirmokų išvykos į Zigmo Gėlės tėviškę

Rugsėjo mėnesį pirmokai vyko į Naisius – mokomąją pažintinę ekskursiją „Z. Gėlės tėviškėje“.
Gimnazistai lankėsi po atviru dangumi įkurtame Baltų dievų muziejuje, apžiūrėjo Šiaulių rajono literatūros
muziejaus ekspoziciją, grožėjosi Naisių žirgyno žemaitukais. Vykusieji rugsėjo 17 dieną stebėjo ir Naisių
vasaros teatro aktorių muzikinį spektaklį „Beprotiškai fantastiškos Maestro Vytauto Kernagio dainos“.
Kelionės mecenatas – verslininkas Ramūnas Karbauskis. Visi pirmokai nuoširdžiai dėkojo už suteiktą progą
pabendrauti ne mokyklos erdvėje, geriau pažinti vieni kitus, turiningai ir įdomiai praleisti laiką.



Pirmokai dalyvavo konkurse
„Ar pažįsti gimtąjį miestą?“

Spalio 15 d. Didždvario gimnazijoje
vyko 1-ų klasių konkursas „Ar pažįsti
gimtąjį miestą?“ „Romuvos“ gimnaziją
atstovavo 1a ir 1d klasių komandos.
Mokiniai turėjo per nurodytą laiką
aplankyti kuo daugiau objektų, pažymėtų
miesto plane ir prie jų nusifotografuoti,
kitame etape dalyvavo protų mūšyje
„Šiaulių miestas“. Gimnazistai gerai
praleido laiką, sužinojo įdomių faktų apie
gimtąjį miestą, pabendravo su kitų
gimnazijų pirmokais.

I klasių pažintis su Lietuvos
kariuomenės ir NATO oro

pajėgų baze Zokniuose

Spalio 22 dieną Ie ir Ic klasių mokiniai
su klasių auklėtojomis lankėsi Lietuvos
kariuomenės Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazėje Šiauliuose. Mokiniai
susipažino su Lietuvos ir NATO oro
pajėgų technika, apžiūrėjo gelbėjimo
darbams skirtus sraigtasparnius, išgirdo
įdomų pasakojimą apie skrydžio
naikintuvu ypatumus. Mokinius stebino
pasakojimas apie pilotų ištvermę, fizinį

pasirengimą. Šiuo metu oro erdvės saugojimo misiją Baltijos šalyse atliekantys portugalai supažindino su savo
šalies geografiniais, istoriniais, socialiniais ypatumais. Smagu tai, kad pirmokai atsisakė vertėjo paslaugų ir
su kariškiais bendravo angliškai.

1-ų klasių viktorina „Mokiniai prieš AIDS“

Gruodžio 1 d. gimnazijoje vyko 1-ų klasių viktorina
„Mokiniai prieš AIDS“. Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su
AIDS diena. Nuo 1981-ųjų, kada buvo užregistruotas
pirmasis šios ligos atvejis, vis dar nėra vaistų, galinčių ją
išgydyti, nors mokslininkai jau sukūrė keletą preparatų,
stiprinančių imuninę sistemą, kurie padeda kovoti su ŽIV
(žmogaus imuniteto virusu) ir taip prailginti gyvenimą.
Sergančių AIDS ir nešiojančių ŽIV Lietuvoje irgi daugėja,
todėl reikia susirūpinti brangiausiu žmogaus turtu – gyvybe.
Viktorina ,,Mokiniai prieš AIDS” siekiama atkreipti
moksleivių dėmesį į ŽIV/AIDS ir narkomanijos problemas.
Pirmokai aktyviai dalyvavo viktorinoje ir atliko įvairias
užduotis. Geriausiai sekėsi 1b ir 1a klasių mokiniams.



MOKINIŲ SEIMAS

Mokinių konferencija ir naujo mokinių seimo rinkimai

Spalio 20 d. gimnazijoje vyko mokinių konferencija – pristatyta 2012-2014 metų mokinių seimo veiklos
ataskaita, kartu vyko ir naujo mokinių seimo rinkimai. Rinkimuose dalyvavo 18 mokinių, tačiau tik 11 iš jų
pasisekė. Sveikiname jau antrą kadenciją mokinių seime savo veiklą tęsiančias gimnazistes - Gabiją
Kopūstaitę, Ilmeną Povilaitytę, Gerdą Šiatkutę, aktyvius renginių organizatorius - Rytį Lemežį, Mykolą
Barakauskį, Eimantą Navicką, įvairiose miesto organizacijų veiklose aktyviai dalyvaujančią Karoliną
Blovieščiūtę, gimnazijos choro ir ansamblio narį Lauryną Gudavičių. Naujomis idėjomis mokinių seime
dalinsis ir savivaldoje dalyvaus Dovilė Gustytė, Indrė Povilaitytė ir Ugnė Jurgelytė.

Naujojo mokinių seimo inauguracija

Lapkričio 3 d. gimnazijoje įvyko naujojo mokinių seimo
inauguracija. Savo rinkėjų akivaizdoje 11 gimnazistų prisiekė visuomet
girdėti savo bendraklasių, kitų mokinių prašymus, stengtis jiems padėti,
puošti ir gražinti savo mokyklą, organizuoti įvarius renginius, gerbti ir
mylėti visus savo mokytojus, saugoti mokyklos turtą, skelbti apie mūsų
mokyklos šaunumą visur ir visada. Priesaiką seimo nariams skaitė
gimnazijos abiturientė, buvusi mokinių seimo prezidentė Ieva
Balvočiūtė. Savo pasiryžimą vykdyti duotą priesaiką kiekvienas
patvirtino parašu. Mokinių seimo prezidentė Ilmena Povilaitytė
asmeniškai prisiekė atstovauti savo gimnaziją mieste, šalyje bei Europoje, visada rūpintis gimnazistų
gerove, jų interesais ir poreikiais, skatinti gimnazistų domėjimąsi kultūrine veikla, rodyti gerą pavyzdį
kitiems gimnazistams, būti aktyvia piliete ir skatinti kitus. Inauguruotus gimnazijos mokinių seimo narius
sveikino gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis bei LR Seimo narys Valerijus Simulik.

Naujasis mokinių seimas ir svečiai

Mokinių seimo prezidentė
Ilmena Povilaitytė



SĖKMĖS PAGRINDAS – BENDRADARBIAVIMAS

„Tikėkite savimi! Tikėkite savo gebėjimais! Be kuklaus, bet protingo pasitikėjimo
savo jėgomis jūs nebūsite sėkmingi ar laimingi“, - taip teigė Norman Vincent Peale ir negalima su
juo nesutikti. Didžiuojamės savo gimnazijos mokytojais, gebančiais įkvėpti mokiniams pasitikėjimą
savo jėgomis, norą tobulėti, siekti išmokti ir gebėti daugiau, nei reikalaujama pagal programą.
Mokinių fizinės ir intelektinės galimybės yra skirtingos iš prigimties, tad siekiame, kad kiekvienas
ugdytųsi pagal savo galimybes. Jei reikia, vieniems padedame pasiekti privalomą pagrindinį
lygmenį, kitus paskatiname plėtoti savo gabumus, išsikelti ambicingesnius tikslus ir siekti
pripažinimo ne tik gimnazijoje, mieste, respublikoje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Mokytojai,
dirbdami su tokiais vaikais, moko efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms
problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Gabus tas mokinys, kuris akademiniais vienos ar
kelių sričių pasiekimais, meniniais, sportiniais gebėjimais lenkia bendraamžius, yra kūrybiškas. O
tokių mokinių „Romuvos“ gimnazijoje kasmet išugdoma vis daugiau.

Apibendrinus 2014-2015 m.m. pasiekimus dalykinėse olimpiadose, konkursuose,
akivaizdu, kad jų lyginant su ankstesniais metais ženkliai padaugėjo. Respublikinėse chemijos,
fizikos, geografijos, rusų kalbos olimpiadose bei anglų kalbos konkurse, fizikos čempionate,
respublikiniame konkurse „Mūsų eksperimentas“, respublikiniame rusų kalbos raiškiojo skaitymo
konkurse laimėtos prizinės vietos. Na, o vardijant laimėjimus miesto organizuotose olimpiadose jau
reikia paminėti beveik visus mokomuosius dalykus, nes prizines vietas „Romuvos“ gimnazijos
mokiniai iškovojo anglų kalbos (II vieta), chemijos (I vieta), lietuvių kalbos (I, II vietos), rusų
kalbos (I vieta), biologijos (I, II, III vietos), fizikos (I, II vietos), matematikos (trys II vietos, III
vieta), istorijos ( III vieta), geografijos (I vieta) olimpiadose. O kur dar konkursai, tokie kaip
filologų, meninio skaitymo lietuvių bei anglų, rusų, vokiečių kalbomis, ir mūsų mokinių sportiniai
pasiekimai olimpiniame festivalyje.

Be minėtų laimėjimų, iškovoti dar 44 laimėjimai įvairiose miesto ir šalies mokyklų
organizuojamose olimpiadose, konkursuose, varžybose (tinklapyje žiūrėti „Veikla. Pasiekimai“).

Ypač norisi paminėti Jokūbą Pelanskį, kuris Lietuvos mokinių fizikos čempionate
laimėjo I vietą, Lietuvos fizikos olimpiadoje - I vietą, chemijos – II vietą, Šiaulių miesto chemijos
olimpiadoje – I vietą, biologijos – I vietą, matematikos – II vietą.

Arnas Diktanas, Kristijonas Žalys, Goda Miltinytė, Julija Novikova, Airidas Labinas,
Karolina Mačiutė, Ieva Ivanova, Linas Zacharovas, Karolina Misevičiūtė, Edgaras Dubeikaitis,
Sandra Gerybaitė, - švietimo ministerijos organizuojamų olimpiadų ir konkursų laimėtojai. Be šių
mokinių, daugybė kitų (tinklapyje žiūrėti „Veikla. Pasiekimai“) savo pasiekimais garsino
„Romuvos“ vardą.

Atskleisti mokinių gabumus ir juos plėtoti padeda bendradarbiavimas su „Romuvos“,
Dainų, Gytarių ir kitomis progimnazijomis. Mes, gimnazijos mokytojai, stengiamės tęsti tuos
darbus, kuriuos pradėjo progimnazijų mokytojai. Jei ne glaudus bendradarbiavimas, dalinimasis
informacija, patirtimi, vargu ar gebėtume pasiekti tokių rezultatų, kuriais džiaugiamės ne tik mes,
bet ir mūsų mokiniai, jų tėvai ir visa Šiaulių miesto bendruomenė, nes „Romuvos“ gimnazijos
mokiniai respublikinėse olimpiadose garbingai atstovavo visai miesto moksleivijai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina Sitnikienė



GIMTŲJŲ ŽODŽIŲ KRYPTIMI

Lituanistui tenka atsakomybė ne tik už mokinių gebėjimą rašyti be klaidų, skaityti, bet ir
už įgūdį pasirinkti, kur kreipti savo laiką. Tai mokytojas, kuris sukuria stiliaus ir skonio
pajautą, užsiima asmenybės formavimu. Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
Dalia Četvergienė, Dona Jaugienė, Rūta Krištopaitienė, Rasida Laurinavičienė, Rasa
Malinauskienė, Vida Norvaišienė, Giedrė Samalionienė, Dana Streckienė, Gitana Trinkaitė,
Dalia Vėlaitienė įsitikinusios, kad jų pamokos pirmiausia turi ugdyti vaiko santykį su
gyvenimu.

Pastebėti ir skatinti kuriantį vaiką - kiekvieno mokytojo misija. Mūsų gimnazijos lietuvių
kalbos mokytojos jaučia pareigą ieškoti kuriančių vaikų, juos pastebėti, globoti, jiems patarti,
padėti. Gimnazijos mokiniai dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose konkursuose ir džiaugiasi, jog

jų sukurtos miniatiūros, novelės, poezijos posmai
nelieka komisijos narių nepastebėti.

Kasmet organizuojamame Lietuvos mokinių
jaunųjų filologų konkurse „Romuvos“ gimnazistai
ne kartą buvo pastebėti: Gintarės Morkutės, Rūtos
Lapienytės, VI laidos abituriento Vytauto
Jokubausko kūrybiniai bandymai buvo įvertinti
Šiaulių mieste ir respublikoje.

Šiemet gimnazijos Metų lituanistu pripažintas 2
d klasės mokinys Airidas Labinas 47 Lietuvos
mokinių jaunųjų filologų konkurse laimėjo II vietą
už labai gerą poeziją. Airido mokytoja Dalia
Vėlaitienė.

Nuotraukoje Airidas Labinas

„Romuvos“ gimnazija gyvuoja jau dešimtmetį. Kiekvienus praėjusius metus prisimindamos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos džiaugiasi savo mokinių laimėjimais miesto Lietuvių
kalbos ir literatūros olimpiadoje. Eglė Norvaišaitė, Aurelija Četvergaitė, laimėjusios II vietą

respublikinėje Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiadoje, Aušrinė
Diržinskaitė, Viltautas Vėlaitis, Arnas
Diktanas – tai mūsų gimnazistai,
mieste buvę geriausiai lietuvių kalbą
ir literatūrą mokančių mokinių
trejetuke.

Šiais mokslo metais miesto
Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje puikiai sekėsi net dviem
mūsų gimnazistėms: 3e kl. mokinei
Godai Miltinytei skirta I vieta, o 1a
kl. mokinė Ieva Auškalnytė užėmė II
vietą. Goda Šiauliams ir gimnazijai
atstovavo respublikiniame etape.

Nuotraukoje Ieva Auškalnytė ir Goda Milinytė su lietuvių kalbos mokytojomis Gitana Trinkaite ir Dalia
Vėlaitiene



Jau ne vienerius metus mokytojos Dalios Vėlaitienės
parengti skaitovai pelno prizines vietas Šiaulių mieste ir
respublikoje organizuojamuose skaitovų konkursuose.
Viktorijos Bartaševičiūtės, Arnoldos Vaitkutės, Armando
Lazdauskio, Aurelijos Kavitovos, Edvino Andrijaičio ir kt.
gimnazijos mokinių skaitomos eilės ir prozos kūrinių
ištraukos ne kartą džiugino gimnazijos bendruomenę.

3e klasės mokinė Ilmena Povilaitytė pratęsė šią gražią
tradiciją - Šiaulių miesto meninio skaitymo konkurse
laimėjo II vietą.

Nuotraukoje Ilmena Povilaitytė

Rašyti be klaidų – svarbus pasiekimas. Todėl mūsų mokinių pasiekimai Šiaulių regiono
raštingumo konkurse ypač svarbūs. Jų būta kiekvienais gimnazijos gyvavimo metais. Šiemet net 3

mokiniai laimėjo prizines
vietas: 4a klasės mokinys Arnas
Diktanas (mokytoja Rasida
Laurinavičienė) - 1 vietą, 2e
klasės mokinė Paulina Janulytė
(mokytoja Dona Jaugienė) - 3
vietą, 1a klasės mokinė Ieva
Auškalnytė (mokytoja Gitana
Trinkaitė) - 3 vietą.

Nuotraukoje  Arnas, Paulina, Ieva ir jų mokytojos

2014 – 2015 m.m. „Romuvos“ gimnazistai, lietuvių kalbos mokytojų  paskatinti, laimėjo ne
vieną konkursą. Jų pavardės įrašytos „Rudens godų“, samprotaujamųjų rašinių kūrimo,
ekspromtinės kalbos, dailyraščio ir  kitų miesto ir respublikos mokyklų organizuotų kūrybinių
konkursų prizininkų sąrašuose. Tai Justina Ramonaitė, Evelina Jarockytė, Rokas Ruškys, Viktorija
Breivytė, Mingailė Striaukaitė, Paulina Janušytė, Samanta Guseva, Neringa Pupininkaitė, Akvilė
Pocevičiūtė, Viktorija Breivytė, Paulius Tarasauskas, abiturientai: Armantė Samulionytė, Arnas
Diktanas, Gerda Mikelionytė, Akvilė Čalutkaitė, Deimantė Rutkauskaitė, Ignė Jurkutė, Viktorija
Getnerytė.

Žmogui reikia ne tik laimėjimų. Jam svarbu ieškoti ir atrasti, prisiminti ir suprasti, kurti ir
savo kūriniais džiuginti kitus. Tai visada prisimena gimnazijos lituanistės kartu su savo
ugdytiniais organizuodamos renginius gimnazijos, miesto, regiono, respublikos mokiniams.



X respublikinė konferencija „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“

Į jubiliejinę gimnazijos konferenciją „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“
(organizatorės – lietuvių kalbos mokytojos Vida Norvaišienė ir Dona Jaugienė, organizatorių
partneriai – Šiaulių kultūros centras, Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Etnografijos skyrius,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;

organizatorius konsultuoja etnologė Rūta
Stankuvienė) atvyko 197 mokiniai iš
įvairių šalies ir mūsų miesto mokyklų, juos

atlydėjo kelios dešimtys mokytojų. Dalyvavo viešnios iš Vilniaus Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto: Humanitarinių mokslų habilituota daktarė Nijolė Laurinkienė bei
Humanitarinių mokslų daktarė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, taip pat Šiaulių kultūros centro
Etninės kultūros skyriaus vedėja Diana Martinaitienė ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė. Į kvietimą dalyvauti X etnokultūrinėje
mokinių konferencijoje atsiliepė ir Islandijos lituanistinė mokykla „Trys spalvos“ bei Čikagos
(Lemonto) Maironio lituanistinė mokykla.

Nuotraukose konferencijos akimirkos

Šiaulių apskrities 8-12 klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkursas

Jau ne pirmus metus vykdomas bendras
gimnazijos ir Šiaulių rajono Naisių literatūros
muziejaus projektas „Zigmo Gėlės tradicija“.
Prisimindami XX a. pr. poetą Zigmą Gėlę,
paruošusį pirmąją savo poezijos knygą
„Gėlynas“, bet nespėjusį jos išleisti,
„Romuvos“ gimnazijos lituanistės Dona
Jaugienė ir Vida Norvaišienė kartu su Naisių
literatūros muziejumi jau aštuntus metus iš
eilės organizavo Šiaulių apskrities 8-12

klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkursą. Mokiniai jau buvo pakviesti kurti haiku,



trioletus, sonetus, miniatiūras, odes, pasakėčias, dainų tekstus, o šiemet išmėgino plunksną
pasakos žanre. Jaunieji kūrėjai vertinimo komisijai siuntė po vieną stebuklinę pasaką
mokyklos tema. Vertintojai nuoširdžiai ir atidžiai skaitė mokinių kūrybą, vertino originalumą,
kalbos meniškumą, žanro reikalavimų laikymąsi. Visi dalyviai ir jų mokytojai buvo pakviesti
į konkurso apibendrinimo popietę. Zigmo Gėlės literatūros muziejaus vedėja, Naisių
bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vanda
Martina Sitnikienė dėkojo konkurso dalyviams ir linkėjo kūrybinės sėkmės.

Gimnazistų susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais

Rudenį „Romuvos“ gimnazijoje vyko gimnazistų susitikimas su 38-uoju Z. Gėlės premijos
laureatu poetu Augustinu Dainiu (jis ir filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos edukologijos
universiteto filosofijos dėstytojas, eseistas, prozininkas) pristatė 2013 m. išleistą savo poezijos
knygą „Akys girdi sielagėlę“, kalbėjo apie grožio (pirmiausiai gamtos grožio) vaidmenį
žmogaus gyvenime, apie filosofijos įtaką eilėraščiams, svarstė Dievo, tikėjimo, meilės ir
kitomis temomis. Be abejo, skaitė eilėraščius, atsakė į kūrybos procesu susidomėjusių

smalsuolių klausimus.

Pavasarį Naisių literatūriniame muziejuje.
buvo apdovanota 39-oji Zigmo Gėlės
premijos laureatė (beje, literatūros magistrė)
Jurgita Jasponytė už eilėraščių knygą
„Šaltupė“. Poezijos šventėje dalyvavo ir
„Romuvos“ gimnazistai.

Nuotraukoje susitikimo su Augustinu Dainiu akimirka

Nuotraukoje Zigmo Gėlės premijos laureatė Jurgita Jasponytė ir
gimnazijos mokiniai, lietuvių kalbos mokytoja Vida Norvaišienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina Sitnikienė

Tautosakinė – kultūrinė viktorina „Aš atidarysiu išminties skrynią“

Į tradicinę tautosakinę– kultūrinę viktoriną „Aš atidarysiu išminties skrynią“ susirenka
„Romuvos“ gimnazijos ir
progimnazijos, Dainų bei Gytarių
progimnazijų mokiniai, jų mokytojos.
Viktorinoje išaiškinami mikliausi,
vikriausi, iškalbingiausi, sumaniausi...
dalyviai ir komandos. Renginys – tai
puiki galimybė prisiminti senąsias
lietuvių tradicijas, papročius, vertybes,
protėvių išmintį, dainas, mįsles,
minkles, šokius, susidraugauti.

Nuotraukoje smagi viktorinos akimirka



UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMAS – PUIKI GALIMYBĖ PAŽINTI PASAULĮ

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytojos Irma Adomavičienė, Jūratė Alasauskienė, Virginija Balandienė,
Ernesta Kazlauskienė, Virginija Latožienė, Diena Nemeikienė bei Rita Švedinė tiek, kiek
gyvuoja „Romuvos“ gimnazija, siekia, kad jų mokiniai ne tik išmoktų sudėtingos anglų kalbos
gramatikos, taisyklingai tarti šios kalbos žodžius, bet ir dalyvautų įvairiuose projektuose, kurie
padeda pamatyti, kaip gyvena kitų šalių mokiniai, įsigyti draugų, bendraujant mokytis šios
Europoje paplitusios kalbos.

Projektai padeda mokytis ne tik anglų kalbos

Tarptautinis Nordplus Junior projektas
„Praktinių metodų taikymas kiekvieno mokinio pažangai“

2014 – 2015 m.m. „Romuvos“ gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo tarptautiniame
Nordplus Junior projekte „Praktinių metodų
taikymas kiekvieno mokinio pažangai“.
Rudenį mūsų gimnazijoje apsilankę mokytojai
iš Suomijos ir Norvegijos dalyvavo
netradicinėje anglų kalbos pamokoje „Užsienio
kalbų aktualumas globaliame pasaulyje“, kurią
vedė anglų kalbos mokytojos V. Balandienė ir
D. Nemeikienė. Trijų šalių anglų kalbos
mokytojai ir gimnazijos mokiniai diskutavo
apie užsienio kalbų pasirinkimo galimybes bei

efektyviausius būdus mokytis kalbų.
Vėliau aštuoni gimnazijos 1-2 klasių

mokiniai ir penkios mokytojos dalyvavo
tarptautinio Nordplus Junior projekto
„Praktinių metodų taikymas kiekvieno
mokinio pažangai“ susitikime Hyvinkaa
mieste (Suomija). Dalyviai iš Norvegijos,
Lietuvos ir Suomijos vykdė įvairias
veiklas. Puikus teorinio mokymo siejimo
su gyvenimu pavyzdys - pamoka
tarptautinėje kompanijoje KONE, kuri
gamina liftus, eskalatorius. Patyrusių
instruktorių pravestas užsiėmimas
mokiniams padėjo pagilinti ekonomikos,

fizikos žinias. Dirbdami tarptautinėse grupėse, mokiniai diskutavo, kokie praktiniai metodai
naudojami socialinių mokslų, ekonomikos, informacijos bei gamtos mokslų pamokose.
Remdamiesi savo mokyklų patirtimi, projekto dalyviai teikė siūlymus, kokios užduotys padėtų
mokymą sieti su realiu gyvenimu. Nutarta daugiau dėmesio skirti edukacinėms išvykoms,
eksperimentinei veiklai, mokymuisi netradicinėse erdvėse.



Tarptautinio Erasmus+ mokyklų partnerysčių projekto EUapps4us susitikimai

Gimnazijoje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto „EUapps4us“ dalyvių susitikimas, kurio
metu projekto dalyviai iš visų partnerinių mokyklų ir mūsų gimnazijos pristatė parengtus
testus iš biologijos, istorijos,
geografijos, socialinių dalykų. Jie
vėliau taps mokomųjų programėlių
turiniu, todėl projekto dalyviai
diskutavo apie šių klausimų aktualumą
tarptautiniame kontekste, tarėsi, kaip
patobulinti jų turinį. Daug dėmesio
skirta projekte dalyvaujančių šalių
kultūrai, todėl svečių laukė edukacinės
ekskursijos į Vilnių bei Kryžių kalną,
susitikimas su Šiaulių miesto meru bei
lietuviško maisto degustavimas.

Nuotraukose tarptautinio Erasmus+ mokyklų
partnerysčių projekto EUapps4us dalyvių
susitikimų Šiauliuose ir  Elazige akimirkos

Tarptautinio Erasmus+ projekto
"EUapps4us" mokytojų susitikimas vyko
Elazige (Turkija). Susitikime kartu su
mokytojais iš Turkijos, Norvegijos ir
Ispanijos dalyvavo mūsų gimnazijos
mokytojos K. Gerčaitė, M. Benaitytė bei
D. Nemeikienė.

Kristijono Žalio laimėjimai

2a klasės mokinys Kristijonas Žalys ne veltui 2014-
2015 m.m. išrinktas geriausiu gimnazijos Anglų kalbos
žinovu. Kristijono laimėjimai svarūs: respublikiniame
anglų kalbos konkurse laimėta I vieta, Šiaulių miesto 1-2
klasių anglų kalbos konkurse - I vieta, Šiaulių miesto
meninio skaitymo anglų kalba konkurse užimta II vieta.

Nuotraukoje Kristijonas Žalys ir jo anglų kalbos mokytoja
Diana Nemeikienė



Konkursų anglu kalba nugalėtojai ir prizininkai

Stasio Šalkauskio gimnazijoje vykęs Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių
mokinių meninio skaitymo anglų kalba
konkursas mūsų gimnazijos mokiniams buvo
sėkmingas. Net trys vaikinai laimėjo prizines
vietas: Linas Zacharovas, 3e klasės mokinys,
(mokytoja Virginija Latožienė) užėmė II
vietą 11-12 klasių mokinių grupėje,
Kristijonas Žalys, 2a klasės mokinys,
(mokytoja Diana Nemeikienė) užėmė II
vietą, o Paulius Užgalis, 1a klasės mokinys,
(mokytoja Ernesta Kazlauskienė) užėmė III
vietą 9-10 klasių mokinių grupėje.

Nuotraukoje Kristijonas, Linas ir Paulius

Šiaulių miesto anglų kalbos olimpiadoje 11
klasėms gimnazijos 3d klasės mokinė
Karolina Mačiutė laimėjo II vietą.

Nuotraukoje Karolina su anglų kalbos mokytoja
Diana Nemeikiene

Rusų kalba

Rusų kalbos mokytojos Natalija Jackus, Elena Nachataya, Vanda Martina Sitnikienė ir
Tatjana Tekorienė jau dešimtmetį gyvuojančioje „Romuvos“ gimnazijoje padeda mokiniams
ne tik mokytis rusų kalbos, bet ir siekti pergalių respublikos, miesto olimpiadose,
konkursuose. Mokytojų naujovių paieškos,  kruopštumas, atsakingumas lemia ir jų ugdytinių
pasiekimus.

Mokinių laimėjimai

Kasmet rusų kalbos mokytojos džiaugiasi savo ugdytinių pasiekimais: Kristina
Abromavičiūtė, Simona Jurčenko, Denis Kuznecov, Viktorija Poletajeva, Margarita Dorotina,

Aurelija Kavitova, Kristina Normantaitė, Ieva
Ivanova, Arnas Diktanas, Aurelija Kavitova,
Vaida Visockytė.

Ši tradicija buvo pratęsta ir 2014 – 2015
m.m.. Laimėjusi miesto ture, Julija Novikova
dalyvavo Lietuvos mokinių rusų kalbos
respublikinėje olimpiadoje. Joje kalbėjimo,
skaitymo bei rašymo rusų kalba gebėjimus
demonstravo 100 mokinių iš visos Lietuvos.
Julija šioje olimpiadoje užėmė II vietą.

Nuotraukoje Julija Novikova ir jos rusų kalbos mokytoja Natalija Jackus



Respublikiniame rusų kalbos meninio
skaitymo konkurse, kuriame dalyvavo 58
skaitovai iš visos Lietuvos, 3 e klasės
mokinė Goda Miltinytė nominacijoje
„Krylovas. Poezija“ laimėjo III vietą.

Nuotraukoje Goda su rusų kalbos mokytoja Natalija
Jackus

„Romuvos“ gimnazijoje skambėjo rusų poetų kūriniai

Kiekvieną pavasarį mūsų gimnazijoje susirenka poezijos mylėtojai paminėti Pasaulinę
poezijos dieną. Šiais metais kovo 19-ąją tradiciniame rusų kalbos meninio skaitymo konkurse
pasirodė skaitovai iš Šiaulių apskrities mokyklų: Akmenės, Joniškio, Naujosios Akmenės,
Pakruojo ir Šiaulių. Skaitovų
talentą vertino ir išrinko pačius
geriausius kompetentinga
komisija, kurią sudarė Šiaulių
universiteto dėstytojos ir Šiaulių
rusų kultūros centro atstovai.
Tarp 38 konkurso dalyvių buvo 4
mūsų gimnazistai, du iš jų
laimėjo prizines vietas: 9-10
klasių mokinių grupėje III vietą
užėmė Paulina Buitvidaitė (1a
klasė), II vietą 11-12 klasių
mokinių grupėje pelnė Goda
Miltinytė (3e klasė).

Nuotraukoje šventės dalyviai

Vokiečių kalba

Gimnazistus vokiečių kalbos moko Laimutė
Citavičienė. Šiais mokslo metais Šiaulių miesto
meninio skaitymo konkurse vokiečių kalba
„Pavasario taku“ 9-10 klasių grupėje 1 vietą
laimėjo 1a klasės mokinys Paulius Užgalis.

Nuotraukoje Paulius ir vokiečių kalbos mokytoja Laimutė
Citavičienė

Europos kalbų diena

Kasmet gimnazijoje vyksta
Europos kalbų dienai
paminėti skirti renginiai.

Nuotraukose renginio akimirka



KIEKVIENA DIENA - ISTORIJA

„Žmogus yra niekas be savo šaknų - tegu tai bus mažytė oazė dykumoje, raudonas riebus molžemis,
kokio nors kalno šlaitas, uolėta jūros pakrantė ar lopinėlis didmiesčio gatvės. Kiekvienas suleidžiame

šaknis į juodžemio sklypelį, į pelkę arba balto biraus smėlio juostą, į akmenį, asfaltą ar į kilimo
skiautę tam, kad galėtume pavadinti šitą vietą vienu vieninteliu svarbiu žodžiu – namai.“

K.Vonegutas

Šalies istorija... Žmogaus istorija...Gimnazijos istorija...

Mūsų gimnazistai gimė ir užaugo Nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau šis pasaulis ir mažas lopinėlis
jame – tėvynė- turi gilią savo istoriją. Kas buvo, kur ir kaip? Daug klausimų. Kiek jų per 10

gimnazijos gyvavimo metų išgirdo istorijos mokytojai, kiek jų, painių ir klastingų, jiems uždavė
mokiniai. Atsakyta į visus, išnagrinėta viskas, kas buvo neaišku, nedavė ramybės, skatino versti

knygos puslapius ir ieškoti atsakymų. O istorija nestovi vietoje...Verčiame 10-ąjį gimnazijos gyvenimo
puslapį ir ...leidžiamės į pažinimo kelią.

Euroscola konkurso finalas

Spalio 17 dieną Akvilė Čalutkaitė,
Greta Laiškonytė, Juozas Masėnas, Goda
Miltinytė ir Robertas Sabeckis vyko į
Vilnių, į  Euroscola konkurso finalą.
Džiaugiamės jų pasiektais rezultatais: iš 16
dalyvavusių komandų jie užėmė 6-ąją vietą.
Tuo pačiu jie  pristatė savo miestą ir
gimnaziją, atlikdami ištrauką iš savo
kūrybos dainos „Romuvoj gera mokytis“.
Visi jaunieji romuviečiai džiaugėsi
įgytomis žiniomis apie Europos Sąjungą ir
Europos Parlamento veiklą, sutiktais naujais
žmonėmis.  Geros emocijos lydėjo
gimnazistus visos kelionės metu.

Konstitucijos dienai skirta akcija
„Pilietis piliečiui“

Spalio 23–24 dienomis vyko Konstitucijos dienai
skirta akcija „Pilietis piliečiui“. Pilietiškiausi buvo
2d,e,f klasių mokiniai. Gimnazistai akcentavo, kad
Lietuvos Respublikos Konstitucija – žmogaus teisių ir

laisvių garantas, priminė gimnazijos ir Dainų
mikrorajono bendruomenei, kad valdžios ir
piliečių santykiai grindžiami teise ir teisingumu.



Tradicinė pilietiškumo akcija „Atminties šviesa“

Gimnazija aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su Šiaulių miesto kaliniais ir politiniais tremtiniais.
Spalio 23d. gimnazistai dalyvavo akcijoje „Atminties šviesa“, kuri prasidėjo Šiaulių miesto tremtinių
būstinėje. Romuviečius sujaudino ŠU
profesoriaus Vytenio Rimkaus pasakojimas
apie vaikystėje patirtus išgyvenimus.
Prisiminimais dalijosi ir partizanų ryšininkai.
Po susitikimo su tremtiniais ir politiniais
kaliniais gimnazistai tvarkė tremtinių kapus,
vėliau vyko į partizanų bunkerį, kur turėjo
unikalią galimybę pamatyti, kokiomis
sąlygomis gyveno bei kovojo partizanai.
Šiaulių miesto tremtinių sąjungos pirmininkė
Valerija Jokubauskienė neslėpė džiugesio
gimnazistų patriotiškumu.

Susitikimas su Sibiro tremtinėmis

Puikiai žinoma, jog praeitis padeda kurti ateitį. Būtent todėl kiekvienas, o ypač jaunas žmogus, turi
domėtis ne tik pasaulio ar šalies, o ir savo artimųjų istorija. Pareiga domėtis savo šaknimis – viena iš
daugybės priežasčių, lėmusių, kad 2f klasėje vyko netradicinė istorijos pamoka, į kurią buvo pakviesta šios
klasės mokinio Žilvino Mačiulskio močiutė Ina Mačiulskytė kartu su drauge Marija Rimkiene. Šioms

viešnioms teko patirti neįprastų įvykių, apie
kuriuos esame skaitę tik istorijos vadovėliuose
ar girdėję televizijos laidose. Ina Mačiulskytė II
sovietizacijos metais buvo tremtinė, o Marija
Rimkienė – politinė kalinė.Visi mokiniai
įdėmiai klausėsi ir įsitikino, kad istoriniai
pasakojimai vienaip skamba stebint reportažus,
skaitant straipsnius, knygas ir visiškai kitaip –
klausantis žmonių – tų įvykių liudytojų.

Romuviečių sėkmė respublikinėje konferencijoje

Kovo 6 d. Šiaulių universiteto Humanitariniame fakultete vyko respublikinė moksleivių konferencija
„Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, kurioje dalyvavo net trys gimnazistai: Bernardas Jauga, Gintarė Pakulytė
ir Ieva Ivanova . Džiaugiamės, kad visi gimnazistai grįžo su dovanomis: Bernardas apdovanotas
paskatinamuoju prizu, Gintarė laimėjo III vietą, o Ieva džiaugėsi I vieta.

Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

Kovo 10 d. respublikoje pirmąkart organizuotas nacionalinis konkursas
„Lietuvos istorijos žinovas“. Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir
suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo savo valstybe
jausmą, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto
tradicijų išugdytas dvasines vertybes. Konkurse istorijos žinias pasitikrino 20
gimnazistų. „Lietuvos istorijos žinovo“ diplomas įteiktas 4a klasės mokinei
Armantei Samulionytei.



Jaunųjų istorikų olimpiada

Vasario 24 d. vyko 10 – 12 klasių mokinių jaunųjų istorikų
olimpiados „Lietuva 1987 – 1990 metais: politinės, socialinės –
ekonominės ir kultūrinės transformacijos“ miesto turas. 4a klasės

mokinė Armantė Samulionytė laimėjo III vietą. Mokinę parengė
istorijos mokytoja metodininkė Nida Vaigauskienė.

Šiaulių krašto gimnazijų
istorijos viktorina

Kovo 13 dieną gimnazijos 4 klasių
komanda (Akvilė Čalutkaitė, Greta
Laiškonytė, Juozas Masėnas, Jonas
Kvietkus ir Gerda Mikelionytė) dalyvavo
Šiaulių krašto gimnazijų istorijos viktorinoje
S. Daukanto gimnazijoje ir laimėjo I vietą.

Teisinių žinių konkursas
„Temidė“

Kovo 19 dieną „Saulėtekio“
gimnazijoje vyko tradicinis miesto
bendrojo lavinimo mokyklų teisinių
žinių konkursas „Temidė“. Konkurse

dalyvavo 10 komandų. Konkurse
sėkmingai pasirodė mūsų gimnazijos

pirmokų komanda: Brigita
Bartaševičiūtė (1a), Edvardas

Šimkevičius(1a), Paulius Lašas(1b),
Paulius Žilinskas(1c), Beatričė

Burneikaitė(1e).

RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS LAISVĖS 25-IUI

Romuviečiai minėjo Laisvės gynėjų dieną

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. Ankstų rytmetį gimnazijos languose sužibo nebylios žvakių
liepsnelės – tai prasmingas visos tautos atminimo ženklas. Laisvės gynėjų dieną gimnazijos bendruomenė
aktyviai prisijungė prie visoje šalyje vykdomos pilietinės akcijos „Neužmirštuolė“. Mokiniams bei
mokytojams ryte buvo dalinamos neužmirštuolės –skaudžių istorinių įvykių atminties simbolis. Gimnazijos
skaitykloje bendruomenei pristatyta knygų ir straipsnių ekspozicija „Niekas negali nugalėti tautos, einančios
į laisvę“ . 1A klasės mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto mokinių pilietinėje akcijoje „Laisvė“. Akcijos
dalyviai - visų mokyklų atstovai - iš degančių žvakelių sudėliojo žodį „Laisvė“.



Vasario 16-oji - Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena

Visą savaitę gimnazijoje vyko Vasario 16-ajai -
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai –
skirti renginiai: jaunųjų istorikų olimpiada,
mokiniai dalyvavo netradicinėse istorijos ir
pilietiškumo pamokose, susitiko su KASP
Prisikėlimo 6-osios rinktinės štabo skyriaus
viršininku, kapitonu A. Bičkumi, aktyviai savo
patriotines mintis reiškė pilietinėje akcijoje
,,Laiškas Lietuvai“, entuziastingai priėmė
kūrybinę iniciatyvą ,,Dainuoju Lietuvą“. Savaitės
renginius vainikavo ekspedicijos „Misija Sibiras“
pristatymas. Vasario 16 d. būrys „Romuvos“
gimnazijos mokinių dalyvavo LMS organizuotoje
šventinėje eisenoje. Nepabūgę žvarbaus vėjo, 1b klasės mokiniai bei mokinių seimo atstovai garbingai
atstovavo mokyklą eisenoje bei vėliavos pakėlimo iškilmingoje ceremonijoje.

Kovo 11-oji – tautiečius vienijanti šventė
Kovo 11 dieną gimnazistai kartu su mokinių

seimu dalyvavo 200 metrų vėliavos nešimo
akcijoje, kurią organizavo savanoriai. Vėliavą
nuo Šiaulių arenos iki centrinės aikštės nešė ne
tik mokiniai, bet ir policininkai, šauliai, oro,
sausumos karinės pajėgos. Vidurdienį visi
akcijos dalyviai, miestiečiai bei miesto svečiai
stebėjo iškilmingą Lietuvos vėliavos pakėlimo
ceremoniją ir giedojo himną, dalyvavo
fotografijos akcijoje „Šypsokis, Saulės
mieste!“. Nuotraukoje bus aukštos raiškos
gigapikselinis vaizdas, kuriame kiekvienas,
radęs save, galės pažymėti ir sujungti su
asmenine „Facebook“ paskyra. Žmonių
šypsenos – geriausia dovana gimtajam Saulės
miestui ir visai Lietuvai.



Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių
istorija“

Baigėsi 2014-2015 m.m. nacionalinis
mokinių konkursas „Lietuvos kovų už
laisvę ir netekčių istorija“, kurį
organizavo Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras kartu su
LR Švietimo ir mokslo ministerija.
Mokiniai susipažino su žmonių likimais
sudėtingais Lietuvos istorijos
laikotarpiais: tremties, partizaninio karo
ir disidentinio pasipriešinimo bei
Lietuvos laisvės gynimu 1991 metų
sausį. Šiame konkurse puikiai pasirodė
gimnazijos 3a klasės mokinė Gintarė
Pakulytė. Romuvietė sukūrė
trumpametražį dokumentinį filmą
„Miško sesuo“ ir laimėjo II-ąją vietą.
Sveikiname Gintarę!

gg

Gintarė Pakulytė su renginio dalyviu ir istorijos mokytoja Ilona Lentiniene

Šiaulių miesto 1 klasių mokinių istorijos olimpiada

Balandžio 16 d. vyko Šiaulių miesto 1 klasių mokinių istorijos olimpiada, kurioje dalyvavo penki
romuviečiai: Greta Atkosevičiūtė (Ia), Edvardas Šimkevičius (Ia), Bernardas Jauga (Ia), Benediktas
Trumpulis (Ic) bei Paulius Žilinskas (Ic). Gimnazistai sprendė testą, nagrinėjo šaltinius apie Napoleoną
Bonapartą, ATR žlugimą, valstybių vienijimąsi. Džiaugiamės visų gimnazistų rezultatais ir sveikiname
Benediktą Trumpulį, kuris laimėjo II-ąją vietą.



PO ŠIO PASAULIO VIRŠUKALNES IR GELMES...

Geografija

Aukščiausi apdovanojimai įvairiuose geografijos konkursuose, olimpiadose, įvairiuose renginiuose.
Toks geografiją gimnazistams dėstančių mokytojų, besimokančių ir ja besidominčių mokinių dešimtmečio
kraitis. Džiugu gauti aukščiausius įvertinimus, pasipuošti svariausiais medaliais, jaustis šios srities žinovu.
Geografija - rimtas, daug žinių ir loginio mąstymo reikalaujantis mokslas. Čia mes turime itin gerų šios
srities žinovų.

Spalio lapams krintant gimnazijoje vyko
Geografo dienai skirti renginiai.1-2 klasių mokinių
fotografijų parodoje „Mes keliavome...“ gimnazistai
dalinosi įspūdžiais iš asmeninių kelionių. Geografijos
mokytojos Egidija Katilavičienė ir Joana
Mekšriūnienė iniciavo gimnazijos Europos žemyno
mozaikos kūrimą – gimnazijos bendruomenės
atstovai, gavę po vieną Europos žemėlapio dalį,
suklijavo didžiausią mokykloje kartografinį kūrinį.
Gimnazistai geografines žinias tikrinosi konkurse
„Geografiniai trumpiniai“. I vieta skirta Metų
geografui Arnui Diktanui (4A kl.), II vieta –

Europos žemėlapio gimimo akimirkos

Mantvydui Glazauskui (2D kl.), III vieta – Dovilei
Gustytei (2C kl.). Geografo dienos renginiuose aktyvūs
buvo ne tik gimnazistai, bet ir Šiaulių miesto
progimnazijų 8 klasių mokiniai - protmūšyje „Lietuva ir
pasaulis“ dalyvavo net aštuonios miesto progimnazijos. I
vietą užėmė „Romuvos“ progimnazijos komanda, II vieta
atiteko „Juventos“ progimnazijai, III vieta – „Sandoros“
progimnazijai.

Geografijos mokytojos Joana Mekšriūnienė ir  Egidija  Katilavičienė
prie Europos žemėlapio

Gruodžio mėnesį gimnazijoje vyko I geografijos olimpiados
etapas. Jame dalyvavo 21 gimnazistas. Geriausiai keliauti
geografiniais labirintais sekėsi 2014 m. Lietuvos mokinių
geografijos olimpiados bronzos medalio savininkui Arnui Diktanui.
Jis surinko 127 balus ir užėmė I vietą. Sėkminga Arnui buvo ir
pavasario pradžia. Jis kovo 3 dieną Šiaulių mieste vykusioje 9-12
klasių mokinių geografijos olimpiadoje „25 Lietuvos socialinių ir
ekonominių permainų metai“ laimėjo I-ąją vietą. Arnui
sudėtingame geografijos žinių labirinte rasti kelią padeda
geografijos mokytoja Egidija Katilavičienė.

Abiturientas Arnas Diktanas



Lietuvos etnografiniai regionai

2015-ieji paskelbti Lietuvos
etnografinių regionų metais. Kovo 18
dieną skaitykloje vyko renginys
„Lietuvos etnografiniai regionai“.
Renginio organizatoriai – geografijos
mokytoja Joana Mekšriūnienė ir
„Baltijos jūros“ projekto dalyviai ir
koordinatorė Egidija Katilavičienė.
Pirmokų komandoms teko pabūti
aukštaičiais, žemaičiais, dzūkais,
suvalkiečiais bei Mažosios Lietuvos
atstovais. Dėl pirmos vietos vyko
įnirtinga kova tarp 1B ir 1E klasių
komandų. Net du kartus reikėjo
pateikti papildomus klausimus, kol paaiškėjo nugalėtojas – 1 B klasės komanda. Visoms komandoms

įteiktos saldžios dovanos,
nugalėtojams - gimnazijos
vardiniai pieštukai bei padėkos.
Renginys baigėsi, bet įgytos žinios
bei praktinė patirtis pravers
gyvenime.

Kovo 20 dieną 1c klasės
mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto
savivaldybės organizuotoje
eisenoje, skirtoje paminėti
Pasaulinę Žemės dieną. Ši diena –
viena svarbiausių ir gražiausių
aplinkosaugos švenčių Lietuvoje,
kurios misija suvienyti visą
bendruomenę mylėti ir tausoti
gamtą bei aplinką.

XV Nacionalinis mokinių
Česlovo Kudabos geografijos

konkursas

Kovo 28 dieną XV Nacionaliniame mokinių
Č. Kudabos geografijos konkurse, kuris vyko
Lietuvos Edukologijos universitete, tradiciškai
klegėjo geografiškai nusiteikusi minia.
Konkurse sudalyvavo 839 mokiniai iš įvairiausių šalies regionų ir apie 200
geografijos mokytojų. Tarp jų ir mūsų gimnazistai: Mantvydas Glazauskas
(mokytoja J.Mekšeriūnienė) ir Arnas Diktanas (mokytoja E.Katilavičienė).
Mokiniai sprendė geografines užduotis ir kūrė atvirukus, skirtus Žemės
dienai. Tuo tarpu mokytojai buvo pakviesti į prof. Arūno Bukančio paskaitą
"Pasaulio klimato kaita: įrodymai ir padariniai". Gerbiamas profesorius
pristatė stulbinamus duomenis ir pasidalino savo įžvalgomis apie klimato
kaitos tendencijas. ARNAS DIKTANAS iš 136 konkursantų (11-12 klasių)
užėmė septintąją vietą.



XXVII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

Gegužės 7 – 9 d. Nidoje vyko XXVII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada „25 Lietuvos socialinių ir
ekonominių permainų metai”. Į olimpiadą buvo pakviesti geriausi geografijos žinovai iš visos Lietuvos,
perkopę pereinamąjį balą. Nidoje Šiaulių miesto garbę gynė mūsų gimnazijos ketvirtokas ARNAS
DIKTANAS, kuriam ruoštis padeda mokytoja
metodininkė Egidija Katilavičienė. Atsižvelgiant į
skaitmeninių technologijų reikšmę, kompiuterinio
raštingumo svarbą, mokinių skaitmeninio raštingumo
lygį į olimpiados programą buvo įtraukta nauja
užduotis - „Geografiniai tyrimai internete”. Arnas
šioje rungtyje buvo nepralenkiamas ir apdovanotas
specialiu prizu. Olimpiados programa labai plati.
Dalyviams teko parodyti ne tik savo žinias, bet ir
ištvermę. Pirmiausia buvo tikrinamos teorinės žinios,
atliekamas internetinis testas, geografiniai tyrimai
internete, vaizdinės užduotys. Ypač sunkus 6 km
ilgio, 14 stotelių geografinis takas.

Arnas Diktanas XXVII Respublikinėje geografijos
olimpiadoje iškovojo garbingą antrą vietą -
gimnazistas apdovanotas sidabro medaliu.

Abiturientas Arnas Diktanas su geografijos mokytoja Egidija Katilavičiene

Geografijos Kengūra 2015

Dvidešimt keturi 1- 4 klasių gimnazistai bandė savo jėgas geografijos žinių kovose. Geriausiai sekėsi
ARNUI DIKTANUI, jis apdovanotas Sidabrinės Kengūros diplomu. Kitiems mokiniams įteikti Padėkos
raštai.



GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS

Gamtos mokslai yra žmonijos patirties dalis ir todėl svarbūs kiekvienam šiuolaikiniam
žmogui, kad jis suprastų pasaulį, kuriame gyvena, gebėtų suvokti mūsų planetoje gyvybę
palaikančias sistemas ir procesus, atsakingai taikytų žinias kasdieniame gyvenime bei
profesinėje veikloje.

Fizika

Anot Balio Sruogos, „Niutono mokslo“ subtilybes „Romuvos“ gimnazijos mokiniai
kremta padedami fizikos mokytojų Aurelijos Pelanskienės ir Romualdo Užos. Per dešimtį
gimnazijos gyvavimo metų pasiekta svarių laimėjimų: Domas Rinkšalis, Ričardas Tvaskūnas,
Mantas Meškauskas, Vilius Dovydaitis, Liudas Daužvardis, Rapolas Norvaiša, Justinas
Januškevičius, Urtė Daudžvardytė, Tadas Visockis, Arnas Diktanas, Justas Girskis, Linas
Sasnauskas – Šiaulių miesto fizikos olimpiadų prizininkai. Justinas Rumbutis - Lietuvos
jaunųjų fizikų čempionas, Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje II vietos laimėtojas,
tarptautinėje fizikos olimpiadoje apdovanotas pagyrimo raštu.

Geriausi gimnazijos fizikai

2a klasės mokiniui Jokūbui Pelanskiui 2014 – 2015
m.m. itin sėkmingi: Lietuvos mokinių fizikos čempionate
ir Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje laimėta I vieta.
Jokūbas

63-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto
ture taip pat buvo pirmas.
Kartu su juo pergale
džiaugėsi 3b klasės
mokinys Augustas
Maciukas, o 4a klasės
mokinys Arnas Diktanas
užėmė II vietą. Arnas,
prieš tai laimėjęs visas 3
olimpiadas iš eilės,
išrinktas gimnazijos Metų
fiziku.
Vaikinų mokytojas –
Romualdas Uža.

Nuotraukose Jokūbas Pelanskis,
Arnas Diktanas ir Augustas Maciukas

.



Chemija

Chemijos mokytojos Teresė Šėporaitienė, Vida Pažarauskienė ir
Jurgita Kušleikienė Mendelejevo lentelės mokė ir moko tuos, kurie
svajoja būti gydytojais, kuriems įvairūs bandymai tampa gyvenimo
būdu, kurie nori žinoti įvairių medžiagų sudėtį, kurie stengiasi
laimėti miesto, respublikos olimpiadose. Gimnazijos gyvavimo
istorijoje chemijos puslapyje įrašyti Urtė Daudžvardytė, Justinas
Januškevičius, Arnas Diktanas – miesto chemijos olimpiados
prizininkai.

Svariausių laimėjimų chemijos olimpiadose pasiekė Jokūbas
Pelanskis, Šiaulių miesto chemijos olimpiadoje laimėjęs pirma vietą,
Lietuvos chemijos olimpiadoje užėmęs II vietą.

Kauno technologijos universitete Cheminės technologijos
fakultete kiekvienais metais organizuojamas akademiko Jono
Janickio chemijos konkursas. Jo tikslas – sudominti moksleivius chemijos mokslu, suteikti
jiems galimybes įvertinti savo žinias, supažindinti su Cheminės technologijos fakultetu.
Akademiko Jono Janickio chemijos konkursą kasmet organizuoja: KTU Cheminės
technologijos fakultetas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos
chemikų draugija. Jokūbas Pelanskis šiame konkurse laimėjo III vietą..

Jokūbas 2014-2015 m.m. išrinktas gimnazijos Metų chemiku. Jo mokytoja Teresė
Šėporaitienė.

Biologija

Biologijos mokytojos Lina Kneižienė ir Kristina Česnauskaitė padeda gimnazistams
spręsti sudėtingą gyvybės lygtį ir ragina siekti pergalių olimpiadose, konkursuose.

Ričardas Tvaskūnas, Simona Juodviršytė, Raminta Petersonaitė, Vilius Dovydaitis, Liudas
Daužvardis, gimnazijoje dirbusios mokytojos Janės Miltenienės mokiniai – Šiaulių miesto
biologijos olimpiadų prizininkai. 48 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto
ture šiais metais net trys„Romuvos“ gimnazijos mokiniai tapo prizininkais: Jokūbas Pelanskis
laimėjo I vietą, Ignė Jurkutė užėmė II vietą, o Kristijonas Žalys - III vietą. Mokinius rengė
biologijos mokytoja Lina Kneižienė. Ignė  išrinkta gimnazijos Metų biologe.

Nuotraukose Kristijonas, Jokūbas ir Ignė



Apdovanoti geriausi gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ darbai

Švietimo ir mokslo
ministerijoje apdovanoti gamtos
mokslų konkurso „Mūsų
eksperimentas“ nugalėtojai.
Šiemet konkursui buvo pateikti
49 darbai. Mūsų gimnazijos 3 kl.
mokinių Karolinos Misevičiūtės,
Sandros Gerybaitės ir Edgaro
Dubeikaičio darbas „C3 augalo
pupelės ir C4 augalo kukurūzo
augimo efektyvumo palyginimas
dabartinėmis ir šiltėjančiomis
klimato sąlygomis“ (mokytojos
Lina Kneižienė ir Teresė

Šėporaitienė) pateko tarp laureatų. Būsimus mokslininkus ir tyrėjus sveikino Švietimo ir
mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė ir
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius. Konkurso
laureatams įteikti diplomai, leidyklos „Šviesa“ ir žurnalo „NationalGeographic Lietuva“
įsteigti prizai. Aktyviausiems vadovams, tarp jų ir mūsų gimnazijos mokytojoms Linai
Kneižienei ir Teresei Šėporaitienei, padovanota trumpalaikė stažuotė į Belgijos gamtos
mokslo centrus. Konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras. Konkurso partneriai – fizikos,
chemijos ir biologijos mokytojų asociacijos.

Tradicinis Teodoro Grotuso konkursas

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje
šurmuliavo gamtos mokslų jaunieji
tyrėjai. Mokykloje vyko jau šeštasis
Teodoro Grotuso gamtos mokslų
eksperimento konkursas. Respublikiniame
konkurse dalyvavo 10 komandų iš
Lietuvos ir Šiaulių miesto gimnazijų.
Jaunieji fizikai, chemikai ir biologai atliko
eksperimentinius darbus ir varžėsi dėl
prizinių vietų.

Nuotraukose mokiniai, atliekantys eksperimentus



MATEMATIKA

Žmonės... Veikla... Pasiekimai...

Matematikos-informacinių technologijų metodinė grupė darniai ir aktyviai įsilieja į gimnazijos
gyvenimą geranorišku bendradarbiavimu, efektyvių matematikos ir informacinių technologijų mokymo
metodų taikymu, gilių ir tvirtų dalykų tradicijų puoselėjimu.

Nuo gimnazijos įkūrimo pradžios dirba patyrusios matematikos mokytojos metodininkės - Dalia
Alasauskienė, Jūratė Balsevičienė, Zita Savickienė bei informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Nijolė
Bružaitė ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Kristina Gerčaitė – vidurinio ugdymo skyriaus
vedėja, kuruojanti visos Matematikos-informacinių technologijų metodinės grupės veiklą.

Gyvenimas įneša savo korekcijas.... Kolektyvas neteko nuostabios kolegės - šviesios atminties
Genovaitės Dargužienės. Į užtarnautą poilsį išėjo patyrusi kolegė Danutė Rakšnytė.

Matematikos-informacinių technologijų metodinė grupė pasipildo naujais nariais. 2006 – 2007 m. m.
gimnazijoje dirbo mokytoja metodininkė Ina Šulskienė. 2007 metais kolektyvą papildė vyresnioji mokytoja
Edita Klimaitė, 2008 metais - vyresniosios mokytojos Diana Turauskienė, Rasa Švobaitė, 2009 metais -
mokytoja metodininkė Violeta Daugelavičiūtė. 2008-2014 metais gimnazijoje dirbo mokytoja Sigita
Mašidlauskienė, o 2009-2014 metais dirbo vyresnioji mokytoja Ramūnė Najienė.

Pirmieji Šiaulių mieste, 2007 metais, siekdami tenkinti individualius mokinių poreikius ir gebėjimus
matematikos dalyką pradėjome mokyti mobiliomis grupėmis.

Dauguma 3 – 4 klasių mokinių renkasi matematikos išplėstinį kursą ir sėkmingai laiko valstybinį
brandos egzaminą. Per dešimt metų  trylikos mokinių matematikos VBE pasiekimai buvo įvertinti 100 balų:
2009-2010m.m. Jorūnės Sakalauskaitės (mokinę ruošė mokytoja Jūratė Balsevičienė);
2010-2011m.m. Guodos Šėporaitytės (mokinę ruošė mokytoja Zita Savickienė);
2011-2012m.m. Indrės Maksimovaitės (mokinę ruošė mokytoja Jūratė Balsevičienė);
2012-2013m.m. Justo Rupšio, Gražvydo Kazlausko, Ryčio Kazlausko, Austėjos Dapkutės, Justo Girskio
(mokinius ruošė mokytoja Zita Savickienė);
2013-2014m.m. Urtės Daužvardytės, Roko Gasparaitčio, Eimantės Kalantaitės, Justino Rumbučio, Lino
Šyvio (mokinius ruošė mokytoja Dalia Alasauskienė).

Kiekvienais mokslo metais organizuojamos matematikų dienos, kurių metu mokinių laukia ne tik
įdomios ir kūrybiškos užduotys, bet ir įvairios paskaitos bei susitikimai su ŠU dėstytojais. Gimnazistai
ruošia ir skaito pranešimus įvairiomis matematikos temomis mini konferencijose, varžosi tarptautiniame
matematikos konkurse „Kengūra“, kuriame mūsų gimnazijos mokiniai patenka į Šiaulių miesto geriausiųjų
dešimtuką ir Lietuvos penkiasdešimtuką.  Šiose dienose maloniai lankosi „Romuvos“ progimnazijos ir kitų
Šiaulių apskrities mokyklų mokiniai bei mokytojai. Visada sulaukiame svečių, atvykstančių į jau tradiciniu
tapusį mūsų metodinės grupės inicijuojamą matematinį turnyrą „Labirintas“.

Visada esame laukiami ir kolegų organizuotuose renginiuose mieste - Šiaulių Didždvario gimnazijos
organizuojamoje matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių krašto merginoms, Stasio Šalkauskio
gimnazijos organizuojamame Šiaulių apskrities mokinių komandiniame matematikos uždavinių sprendimo
konkurse, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos organizuojamoje matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių
krašto vaikinams, Informatikos, matematikos ir e.studijų institute vykstančiose tradicinėse Jaunųjų
matematikų varžybose bei ŠU organizuojamoje Šiaulių apskrities gimnazijų 1 – 4 klasių ir vidurinių
mokyklų 9- 12 klasių moksleivių matematikos olimpiadoje. Visuose šiuose renginiuose mūsų gimnazistai
sėkmingai gina gimnazijos garbę ir visada grįžta apdovanoti diplomais ir padėkos raštais.

Kasmet gimnazijoje organizuojamos mokyklinės matematikos ir IT olimpiados, kurių laimėtojai
varžosi miesto bei respublikinėje matematikos olimpiadose. Tai svarbiausios  dalykinės olimpiados.
Šiaulių miesto mokinių matematikos olimpiadų prizininkai yra :
2006-2007 m.m Ričardas Tvaskūnas - III vieta (1kl.)(mokytoja Jūratė Balsevičienė);
2007-2008 m.m Liudas Daužvardis - II vieta (šviesios atminties mokytoja Genovaitė Dargužienė), Eglė
Norvaišaitė - III vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė) ir Ričardas Tvaskūnas (2kl.) - (mokytoja Jūratė
Balsevičienė);
2008-2009 m.m Eglė Norvaišaitė (3 kl.)- I vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė), Mantas Jankūnas (3kl.) - II
vieta (mokytoja Jūratė Balsevičienė) ir Dovilė Gediunaitė (4 kl.) - II vieta (šviesios atminties mokytoja
Genovaitė Dargužienė);



2009-2010 m.m Justas Rupšys (1kl.) - I vieta (mokytoja Zita Savickienė), Eglė Norvaišaitė (4kl.) - I vieta
(mokytoja Dalia Alasauskienė) ir Gražvydas Kazlauskas(1kl.) - III vieta (mokytoja Zita Savickienė);
2010-2011 m.m Urtė Daužvardytė(1 kl.) - I vieta, (mokytoja Dalia Alasauskienė), Justas Rupšys (2kl.) - III
vieta (mokytoja Zita Savickienė), Tadas Visockis(4kl.) - II vieta (mokytoja Zita Savickienė);
2011-2012 m.m Arnas Diktanas(1 kl.) - I vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė), Saulius Martynas(1 kl.) - III
vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė), Urtė Daužvardytė(2 kl.) - I vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė),
Justinas Rumbutis(2 kl.) - II vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė)  , Justinas Januškevičius(2 kl.) - III vieta
(mokytoja Dalia Alasauskienė), Justas Rupšys (3kl.) - I vieta (mokytoja Zita Savickienė), Rapolas
Norvaiša(3kl.)- I vieta (mokytoja Zita Savickienė), Iveta Dapkutė (4kl.) - II vieta (mokytoja Violeta
Daugelavičiūtė) ir Indrė Maksimovaitė (4kl.) - II vieta  (mokytoja Jūratė Balsevičienė);
2012-2013 m.m Linas Sasnauskas (1 kl) - II vieta (mokytoja Jūratė Balsevičienė), Arnas Diktanas (2 kl.) - II
vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė, Eimantė Kalantaitė (3 kl.) - ) I vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė,
Urtė Dauţvardytė(3 kl.) - II vieta  (mokytoja Dalia Alasauskienė), Justinas Januškevičius (3 kl.) - II vieta
(mokytoja Dalia Alasauskienė), Linas Šyvis  (3 kl.) - II vieta](mokytoja Dalia Alasauskienė) ir Justinas
Rumbutis  (3 kl.)- - III vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė);
2013-2014 m.m Jokūbas Pelanskis (1 kl.) - II vieta (mokytoja Zita Savickienė), Paulius Marcinkus (1 kl.) - III
vieta (mokytoja Zita Savickienė, Linas Sasnauskas (2 kl) - I vieta (mokytoja Jūratė Balsevičienė), Arnas
Diktanas - I vieta (3 kl.) (mokytoja Dalia Alasauskienė), Eimantė Kalantaitė (3 kl.) - I vieta (mokytoja Dalia
Alasauskienė), Urtė Dauţvardytė(3 kl.) - II vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė), Justinas Januškevičius (3
kl.) - II vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė ir Linas Šyvis  (4 kl.) - II vieta (mokytoja Dalia Alasauskienė);
2014-2015 m.m Jokūbas Pelanskis (2a) - II vieta ( mokytoja Z. Savickienė), Arnas Diktanas (4a) - II vieta (
mokytoja D. Alasauskienė), Linas Sasnauskas (3a) - II vieta ( mokytoja J. Balsevičienė) ir Linas Zacharovas
(3e) - III vieta ( mokytoja V. Daugelavičiūtė).
Šiaulių miesto mokinių IT olimpiadų prizininkai yra :
2006-2007 m.m Edvardas Povilaitis - II vieta (mokytoja Kristina Gerčaitė);
2012-2013 m.m. Andrius Ševčenko - II vieta (mokytojaNijolė Bružaitė);
2014-2015 m.m Linas Zacharovas(3ekl.) - IV vieta (mokytoja N. Bružaitė) ir buvo pakviestas dalyvauti
respublikinėje IT olimpiadoje.
2013-2014m.m. Tarptautiniame Informatikos ir informacinių technologijų konkurse „Bebras“ Paulius
Marcinkus 1(kl.) pelnė III laipsnio diplomą ( mokytoja Nijolė Bružaitė).

Mūsų matematikų sėkmė...

Šiaulių apskrities mokinių komandinis
matematikos uždavinių sprendimo konkursas

Lapkričio 26 d. Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuotame
Šiaulių apskrities mokinių komandiniame matematikos
uždavinių sprendimo konkurse „Romuvos“ gimnazijos pirmoji
komanda (I. Kaveckas (1b), J. Pelanskis (2a), L. Sasnauskas
(3a), A.Diktanas (4a), D. Sendžikas (4d)) laimėjo II vietą.
Sėkmė lydėjo ir antrąją komandą (N. Šimoliūnas (1d), P.
Marcinkus (2a), L. Zacharovas (3e), Ž. Prielaidas (4e), M.
Saulius (4a)). Jie - III vietos laimėtojai. Lapkričio 22 d. ŠU
organizuotoje Šiaulių apskrities gimnazijų 1 – 4 klasių ir vidurinių mokyklų 9- 12 klasių moksleivių
matematikos olimpiadoje I vietas pelnė Arnas Diktanas (4a, mokytoja D. Alasauskienė), Linas Zacharovas
(3e, mokytoja V. Daugelavičiūtė), Beatričė Burneikaitė (1e, mokytoja D. Alasauskienė); III vietas – Linas
Sasnauskas(3a, mokytojaJ. Balsevičienė), Jokūbas Pelanskis (2a, mokytoja Z. Savickienė), Nedas
Šimoliūnas (1d, mokytoja D. Alasauskienė).

Lapkričio 20 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos organizuotoje matematikos olimpiadoje – konkurse
Šiaulių krašto merginoms 11 – 12 klasių grupėje II vietą užėmė 4d klasės mokinė Greta Kiršinaitė (mokytoja
Zita Savickienė).



Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių matematikos
olimpiada

Vasario 13 d. mieste vykusioje Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių
matematikos olimpiadoje „Romuvos" garbę apgynė ir prizines vietas pelnė Jokūbas Pelanskis (2a) - II vieta
(mokytoja Z. Savickienė), Linas Sasnauskas (3a) - II vieta (mokytoja J. Balsevičienė), Arnas Diktanas (4a) -
II vieta (mokytoja D. Alasauskienė) ir Linas Zacharovas (3e) - III vieta ( mokytoja V. Daugelavičiūtė).

Mūsų jaunieji matematikai – „Protų mūšyje“

Vasario 6 d. Šiaulių universiteto Bibliotekos Vaizdo konferencijų salėje matematiniame renginyje
„PROTŲ MŪŠIS“ „Romuvos“ gimnazijos komanda užėmė garbingą antrąją vietą. Gimnazijos garbę gynė
Beatričė Burneikaitė (1e kl.), Šimoliūnas Nedas (1d kl.), Marcinkus Paulius (2a kl.), Miltinytė Goda (3e kl.),
Sasnauskas Linas (3a kl.), Zacharovas Linas (3e kl.). Mokiniams padėjo pasiruošti matematikos mokytojos:

D. Alasauskienė, V. Daugelavičiūtė, J. Balsevičienė, Z, Savickienė.

Gimnazisčių matematikos pranešimai tarptautinėje
konferencijoje

Kovo 6 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko S. Daukanto gimnazijos
organizuota XV tarptautinė moksleivių konferencija „Moksleivių matematikos,
informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. Mūsų gimnazijai
konferencijoje atstovavo ir matematikos tema pranešimus skaitė IV klasės
mokinės. 4a gimnazistės Akvilė Čalutkaitė ir Donata Cvilikaitė skaitė pranešimą
„Matematika be vadovėlio“ (mokytoja D. Alasauskienė), o 4e klasės mokinė
Viktorija Getnerytė pristatė pranešimą „Matematiniai simboliai ir jų atsiradimo
istorijos“ (mokytoja V. Daugelavičiūtė). Gimnazistės džiaugiasi įgyta patirtimi,
galimybe kūrybiškiau pažvelgti į matematiką.

Viktorija Getnerytė

Tarptautinis matematikos konkursas
KENGŪRA 2015

Kovo 19 dieną gimnazijoje vyko tarptautinis
matematikos konkursas Kengūra 2015. Šiemet
sulaukta 69 dalyvių – 23 pirmokų, 18 antrokų, po 13
trečiokų ir ketvirtokų. Užduočių atlikimui buvo
skirtos 75 minutės. Dauguma gimnazistų šiame

populiariame konkurse dalyvauja jau daugiau nei
penktą kartą. Pagrindinis moksleivių dalyvavimo
motyvas – noras pasitikrinti matematines žinias bei
gebėjimus. Šio konkurso užduočių vertinimai
pakankamai skirtingi: vieniems jos pasirodė ganėtinai
sunkios, kitiems – ne, dar kiti akcentavo, kad jų
sprendimas – tikras malonumas. Romuviečiai
pasirodė puikiai.



Paskaita gimnazistams „Matematika. Kaip uždirbti milijoną?"

Balandžio 13 d. gimnazijoje lankėsi Šiaulių universiteto Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto
matematikos katedros lektorė Neringa Klovienė, kuri gimnazistams ir 8 klasių mokiniams iš „Romuvos“

progimnazijos skaitė paskaitą „Matematika.
Kaip uždirbti milijoną?“. Lektorė kalbėjo
apie fizikinius matematikos taikymus,
lygčių prasmę, pasakojo apie 7 didžiąsias
tūkstantmečio matematikos problemas, už
kurių išsprendimą žadamas milijono dolerių
apdovanojimas. Susitikimo pabaigoje
lektorė visus mokinius, besidominčius
matematika, pakvietė prisijungti prie
Šiaulių universiteto Matematikos katedros
projekto „Matematikų klubas“ veiklos.

Matematikos diena
Balandžio 14 dieną gimnazijoje vyko matematikos diena.

Jau nuo pat ryto gimnazistus ir mokytojus pasitiko 2 klasės
mokinės, dalindamos žymių žmonių sentencijas apie
matematiką. Per 1 ir 6 pamokas trečių klasių mokiniai
antrokams vedė linksmą, loginio mąstymo reikalaujančią
viktoriną „Sukit, sukit galveles“. Per 5 pamoką pirmokai
spalvino „Gimtadienio ornamentą“. Na, o per 3 ir 4 pertraukas
mokytojai ir mokiniai šurmuliavo prie aktų salės, kur, kaip ir
kasmet, buvo renkamas tvarkingiausias ir gražiausias
matematikos sąsiuvinis. Laimėtoja – 1c klasės mokinė Miglė
Ignatavičiūtė. Smagu, kad matematikos dienos renginiai
mokiniams paliko daug gražių įspūdžių.

Geriausi tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2015” dalyviai

Gimnazijos bendruomenę kasmet džiugina tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2015”
rezultatai. Kovo 19d. gimnazijoje vykusiame konkurse „Kengūra 2015” dalyvavo net 69 gimnazistai. Į
Lietuvos geriausiųjų trečiokų penkiasdešimtuką pateko Linas Zacharovas (36 vieta) (3e kl., mokytoja
Violeta Daugelavičiūtė) ir Linas Sasnauskas ( 50 vieta) (3a kl.,
mokytoja Jūratė Balsevičienė). Į Šiaulių miesto 1 klasių
geriausiųjų dešimtuką pateko dvi gimnazistės: Rimgailė
Znutataitė (1b kl., 4 vieta) ir Eglė Tankelevičiūtė (1a kl., 9
vieta), į 2 klasių geriausiųjų dešimtuką pateko Paulius
Marcinkus (2a kl., 5 vieta) ir Aivaras Sendžikas (2f kl., 10
vieta), 3 klasių geriausiųjų dešimtuke net keturi trečiokai:
Linas Zacharovas (3e kl., 2 vieta), Linas Sasnauskas (3a kl., 4
vieta), Goda Miltinytė (3e kl., 6 vieta), Mingailė Striaukaitė (3e
kl., 7vieta), į 4 klasių geriausiųjų dešimtuką pateko abiturientas
Deividas Sendžikas (4d kl., 7 vieta). Mokinius konsultavo
matematikos mokytojos: Dalia Alasauskienė, Jūratė
Balsevičienė, Violeta Daugelavičiūtė ir Zita Savickienė.
Džiaugiamės puikiais gimnazistų rezultatais!!!!!

Linas Zacharovas ir Linas Sasnauskas



Informacinių technologijų pasaulyje

„Kuo labiau tobulinamės, tuo nuostabiau atrodo viskas aplinkui.“
L. Tolstojus

Per 10 gimnazijos gyvavimo metų, ko gero, labiausiai joje keitėsi moderniosios informacinės
technologijos: beveik visuose kabinetuose, bibliotekoje, mokinių darbo vietose  yra nauji
kompiuteriai, atsirado tobulesnių kopijavimo aparatų, ėmė veikti bevielis internetas. Įrengta
kompiuterizuota Sonako įranga aprūpinta klasė, užsienio kalbų mokymuisi įrengtas specialus
kompiuterizuotas kabinetas. Visa tai, kad mūsų mokiniai ugdymosi aplinkoje turėtų pačias
naujausias ir moderniausias technologijas, kurios padės lengviau mokytis, greičiau rasti reikalingą
medžiagą, tobulins įvairių sričių įgūdžius

Suspėk su IT naujovėmis

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
pradėjo vykdyti projektą „Suspėk su IT naujovėmis“, kuriame
dalyvaujame ir mūsų gimnazijos mokiniai ( mokytojos
A.Aleknienė ir N.Bružaitė). Projekto tikslas – ugdyti jaunimo
specifinius IT įgūdžius, siekiant mažinti gyventojų
skaitmeninę atskirtį. Projekto metu yra numatyti įvairūs IT
mokymai jauniems žmonėms – gimnazistams, kolegijų
studentams, bibliotekininkams. Lapkričio 24 dieną vyko
informacinių technologijų mokymai 3 klasių mokiniams mūsų
gimnazijoje. Mokiniai susipažino su Apple planšetinių
kompiuterių valdymu, mokėsi filmuoti bei apdoroti vaizdinę
informaciją.

Programavimo konkurso nugalėtojai

Rugsėjo 12 dieną gimnazijoje vyko IT konkursas, skirtas
Programuotojų dienai. Konkurse dalyvavo 10 geriausiųjų
gimnazijos programuotojų iš įvairių klasių. I-ąją vietą
iškovojo Kristijonas Žalys (2a kl.) ir Martynas Saulius
(4a kl), II-ąją vietą iškovojo Deividas Sendžikas (4c kl)
ir Linas Sasnauskas (3a kl),
III-ąją vietą iškovojo Linas Zacharovas (3e kl).

Netradicinė IT pamoka

Naujos technologijos vis labiau skverbiasi į mūsų gyvenimą, mokymą bei mokymąsi. Vienas iš
populiariausių mokymo metodų dabartiniu metu - virtualus mokymasis. Gimnazijoje vyko IT netradicinė
pamoka, kurios metu naujausių technologijų, internetinės konferencijos įrankių pagalba susisiekėme su
„Romuvos“ progimnazijos mokytoja R.Nemaniene. Pamokoje buvo derinami tradiciniai mokymo metodai
su nuotoliniais. Mokiniai turėjo galimybę ne tik bendrauti tarpusavyje su mokytoja klasėje, bet ir su
mokytoja, esančia kitoje mokykloje.



MUZIKA, ŠOKIS, DAILĖ, KERAMIKA...

„Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia.“
Dž.Dž.Pajetas

Ten, kur vyksta rimtas darbas, būtinai turi atsirasti vietos menui, nes tik dainuodamas jaunas  žmogus
išskleidžia savo sielos sparnus, tik palinkęs prie molio gabalėlio ir pasinėręs į keistą fantazijos pasaulį
sukuria mažytį šedevrą, kuriuo žavisi kiti, tik laimingas nori šokti. Jau dešimti metai gimnazijoje
skamba muzika, dainos, aidi pianino ir gitaros garsai. O prieš keletą metų susibūrė ir pučiamųjų
orkestras „Romuva“. Kai koncertuoja šis orkestras, į jo gretas įsilieja ir jau gimnaziją baigę mokiniai,
nes atgal juos sukviečia pučiamųjų orkestro garsai ir nostalgiški linksmų dienų prisiminimai. Dešimt
metų su muzika, daina, šokiu, tapyba, fotografija...Taip gyvena jaunieji „Romuvos“ menininkai.

Kai kanklių skambesys nuaidi...

Šį rudenį Šiaulių Dainų muzikos mokyklos kanklininkių
ansamblis „Saulėtos mergaitės“ (jų mokytoja – Kristina Kuprytė)
laimėjo I vietą Alytuje vykusiame respublikiniame lietuviškos
muzikos festivalyje-konkurse „Atlėk, sakale“. Šiame ansamblyje
kanklėmis skambina ir „Romuvos“ gimnazijos 2f klasės mokinė
Greta Jakutytė.

Greta Jakutytė (stovi pirma iš dešinės)

Tarptautinis sakralinės muzikos
festivalis – konkursas

„Skriski, giesmele“

Gruodžio 12 d. nuo ankstaus ryto į Šaukėnų
V.Pūtvio – Putvinskio gimnaziją (Kelmės
rajonas) sugūžėjo virš 40 respublikos kolektyvų
iš įvairiausių Lietuvos kampelių, kolektyvai iš
Latvijos. Kultūros centre vyko 9 - asis
sakralinės muzikos festivalis-konkursas
„Skriski, giesmele“, kuriame jau aštuntą kartą
dalyvavo ir mūsų gimnazijos vokalinis
ansamblis „Fresco“ (vad.A.Kardašienė).
Malonu parsivežti ir apdovanojimus - komisija
mūsų gimnazijos ansambliui skyrė antrąją vietą.

Angliškos dainos konkursas

Gruodžio 9 d. S.Šalkauskio gimnazijoje vyko angliškos dainos konkursas, kuriame pasirodė ir mūsų
gimnazijos vokalinis ansamblis „Fresco“, solistai Justina Baublytė ir Teofilis Luotė (vad. A.
Kardašienė). Ansamblis „Fresco“ savo amžiaus ansamblių kategorijoje komisijos buvo įvertintas
antrąja vieta.



Rudens mozaika 2014

Chorų vakare varžėsi 8 vaikų ir
suaugusių chorai bei 25 suaugusiųjų
vokaliniai ansambliai. S.Vaičiulionio
(komisijos nario) manymu, Šiauliuose
daug talentingo jaunimo. Šiame vakare
dalyvavo ir „Romuvos“ gimnazijos
vokalinis ansamblis „Fresco“. Šio
ansamblio vadovės Aušros Kardašienės
suburti kolektyvai visuomet pasižymi
išradingumu.
Mes džiaugiamės mūsų gimnazijos
kolektyvų pasirodymais, linkime jiems
sėkmės konkursuose ir koncertuose.

„Rudens mozaikos“ laureatė vokalistė
Karolina Rekštytė

Kiekvienų metų rudenį Šiaulių m. Kultūros centras organizuoja
tradicinį Šiaulių krašto meno mėgėjų festivalį „Rudens mozaika“,
kuriame nuolat dalyvauja mūsų gimnazijos meno kolektyvai ir solistai.
Šių metų festivalyje laureate tapo 2 d klasės mokinė Karolina Rekštytė
(vadovė V. Užienė).

Po gimnazijos skliautais suskambo opera...

Gruodžio 11 d. gimnazijoje įvyko pusę metų
trukusio kūrybinio darbo - operos, pastatytos pagal
W. A. Mocarto operą „Užburtoji fleita“,
pristatymas. Projektas vadovė - operos solistė
Diana Tiškovaitė, dalyviai - trijų miesto gimnazijų
(„Romuvos“, J.Janonio ir S.Šalkauskio) mokiniai bei
Šiaulių universiteto studentai. Kūrybinėje veikloje
puikiai savo muzikinius gebėjimus demonstravo
gimnazijos ansamblis „Fresco“, mišrus choras bei
solo partijas operetėje atlikę šių kolektyvų nariai
(vadovė Aušra Kardašienė). Miesto bendruomenė ir
svečiai šį įspūdingą reginį pamatė gruodžio 16 d.
koncertinėje salėje „Saulė“.

Tarptautinis akrobatinis rokenrolo ir
„Show dance“ turnyras

Kovo 14 d. Tarptautiniame akrobatinio rokenrolo ir
„Show dance“ turnyre gimnazijos šokių kolektyvas
„Eurika“ (vadovė Arnolda Kapačinskienė) iškovojo

II vietą.



Respublikiniai šokių festivaliai –
„Ant stogo“ , „Griausmas 2015“ ir

„ŠOK 2015“

Lapkričio 29 dieną gimnazijos šokių kolektyvas
„Eurika" (vadovė Arnolda Kapačinskienė)
respublikiniame šokių festivalyje - konkurse „Ant stogo"
Vilniuje iškovojo II vietą. O vasario 25 d.
respublikiniame šokių festivalyje - konkurse „Griausmas
2015“ ir kovo 7d. respublikiniame šokių konkurse „ŠOK
2015“ tapo diplomantais, taip pat pelnė „Geriausio
sceninio įvaizdžio“ nominaciją.

Tas nenuilstantis šokių kolektyvas
„Eurika“!!!

Balandžio 19 d. gimnazijos šokių kolektyvas
„Eurika“ (vadovė Arnolda Kapačinskienė) Šiaulių
miesto ir apskrities šiuolaikinių šokių konkurse „Te
visad šviečia saulė“ iškovojo II vietą. Balandžio 29
d. dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje
„Aušrinė žvaigždė“, o  gegužės 1 dieną -
tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse „Baltic
Brilliant“ Vilniuje ir iškovojo jame I vietą.
Sveikiname! Sveikiname!

Keramikos darbų paroda

Spalio 20 d. gimnazijos bibliotekoje vyko technologijų mokytojos
Jolantos Gricienės keramikos darbų parodos atidarymas. Pro stiklą į
susirinkusius žiūrovus žvelgė, anot pačios autorės Jolantos
Gricienės, dar neprisijaukinto katino akys, į dangų pakelti akis
ragino įspūdingi kūrėjos angelai. Mokytoja į parodos atidarymą
atsinešė pirminės medžiagos pavyzdžių (molio ir mėlynos glazūros),
mokiniams pasakojo savo asmeninių darbų kūrybinio gimimo
istorijas. Brangiausias kūrinys pačiai autorei – prieš keletą metų

sūnui sukurtas
angelas. Keramikos
darbų parodoje
deramą vietą atrado ir
vienas sūnaus, 2A klasės mokinio Nojaus Griciaus,
darbas – „Kitoks paukštis“. Mokytoja Jolanta Gricienė ne
tik dalinosi kūrybine patirtimi, bet gimnazistus kvietė
įdomiai ir prasmingai praleisti savo laisvalaikį. Visi
parodos atidarymo dalyviai apsilankė moderniai
gimnazijoje įrengtose dirbtuvėse, apžiūrėjo degimo
krosnį, medžiagas. Drauge prisiminti buvę gimnazistai,
pasidalinta ateities idėjomis, ką planuojama kurti ir kaip
prie to galėtų prisidėti visi norintys gimnazistai.

Jolanta Gricienė ir Nojus Gricius



Mokytojų kūrybinių darbų paroda

Kiekviename žmoguje yra daug neatrastų
talentų, paslaptingų klodų, kurie tam tikru
gyvenimo momentu atsiveria, išsiskleidžia.
Tereikia akimirkos pabūti su savimi ir įsiklausyti į
savo širdį. Bendruomenei savo kūrybinius
bandymus pristatė anglų k. mokytoja E.
Kazlauskienė ir lietuvių k. mokytoja R.
Malinauskienė. Mokytojos susirinkusiems kalbėjo
apie tai, kaip svarbu užsiimti tokia veikla, kuri
padėtų sudėlioti mintis, leistų pailsėti, teiktų
malonumą.

Mokytoja E. Kazlauskienė laisvalaikiu mėgsta kurti papuošalus, senus prikelti
naujam gyvenimui. Mokytoja R.
Malinauskienė papasakojo apie tai,
kaip kilo idėja laisvalaikiu megzti
riešines ir kiek kruopštaus darbo
reikia įdėti, kol mezginys tampa
dailiu ir šiltu daiktu. Parodos
atidarymo metu skambėjo eilės.
Mokinius sužavėjo mokytojų
kūrybingumas ir kruopštumas.

„Romuvos“ gimnazijoje - netikėta paroda

Rugsėjis prasidėjo neįtikėtina paroda.
Gimnazijos skaitykloje vyko paveikslėlių,
atliktų koliažo technika, parodos pristatymas.
Paveikslėlių autorė muzikos mokytoja
Virginija Užienė savo parodą pavadino
„Sugrįžk iš vasaros nakties“. Parodos
dalyviams mokytoja papasakojo apie šį savo
pomėgį, atskleidė, kokiu technika atlikti
paveikslėliai, kaip iš įvairių žuvų kaulų ant
medžiagos suformavo įspūdingų gėlių
kompozicijas, atsakė į susidomėjusių žiūrovų
klausimus, pavaišino visus obuolių sultimis
ir, kol parodos dalyviai apžiūrėjo parodą,
mokytoja Virginija visiems dainavo ir grojo
armonika.

Respublikinis solistų ir vokalinių
ansamblių konkursas

„DAINOS SPARNAIS“

Vokalinis ansamblis „Fresco“ ir solistas Paulius Užgalis (1a
kl.) dalyvavo II-ame respublikiniame solistų ir vokalinių
ansamblių konkurse „DAINOS SPARNAIS“. Vokalinis
ansamblis „Fresco“ tapo laureatu - užėmė III vietą.



Sakralinės muzikos šventė „Giesmių
pynė Marijai“

Gegužės 8 d. Šiaulių miesto Švenčiausios Mergelės
Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyko jau 8-
oji Šiaulių miesto ir apskrities sakralinės muzikos
šventė „Giesmių pynė Marijai“. Šventėje mišias
aukojo Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Mišių metu
ir po šv.Mišių vykusiame koncerte giedojo ir
gimnazijos choras, vadovaujamas Aušros Kardašienės.

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje festivalis - konkursas „Pučiam 2015“

Pavasaris skambėjo  nuo paukščių giesmių, o gimnazijoje aidėjo respublikinis moksleivių pučiamųjų
instrumentų muzikos festivalis - konkursas „Pučiam 2015“. Tai pirmasis tokio žanro festivalis mieste.
Renginyje dalyvavo Šiaulių miesto muzikos mokyklų auklėtiniai bei svečiai ir Kelmės, Utenos ir

Gargždų. Dalyviai varžėsi dvejose
kategorijose - solistų ir ansamblių. Deja,
orkestrų kategorijoje norinčių ir galinčių
varžytis su orkestru „Romuva“ neatsirado.
Pasirodymus vertino kompetentinga
komisija. Dalyviams, jų mokytojams ir
koncertmeisteriams įteiktos organizatorių
padėkos, o laimėtojams ne tik diplomai, bet
ir piniginės premijos. Visi atlikėjai renginio
pabaigoje gavo ir savo pasirodymo filmuotą
įrašą.

Gatvės muzikos diena 2015

Gegužės 9 d. pučiamųjų instrumentų
orkestras „Romuva“ dalyvavo renginyje
„Gatvės muzikos diena 2015“. Visoje
Lietuvoje vykstantis renginys Šiauliuose
sulaukė didelės sėkmės. Miesto pėsčiųjų
bulvare netrūko nei muzikantų, nei atėjusių
pasiklausyti muzikos. Kiekvienais metais
dalyvaujantis orkestras ir šiemet traukė visų
dėmesį bei žavėjo savo profesionalumu.

Šventė „Ant rubežiaus“

Birželio 6 d. du gimnazijos mokiniai – Svajūnė-Emilija
Kačenauskaitė ir Augustinas Maciukas - ir muzikos mokytoja
V.Užienė, dalyvavo XVIII – ajame tarptautiniame Lietuvos ir
Latvijos festivalyje „Ant rubežiaus“. Renginį organizuoja žymus
Šiaulių miesto atlikėjas, kompozitorius ir prodiuseris Pranas
Trijonis. Gimnazijos atstovai grojo pėsčiųjų bulvare ir didžiojoje
scenoje.



SPORTAS – GALIMYBĖ TOBULĖTI

Gimnazijos kūno kultūros mokytojams Angelinai Burdinienei, Danguolei Gaubienei ir
Zenonui Sepetkai sportas – tai ne tik laisvalaikio praleidimo būdas. Pedagogai žino, kad
sportuodami vaikai ugdo charakterį, pratinasi prie disciplinos, ima suprasti, kad norint kažką
pasiekti, laimėti, reikia daug ir kryptingai dirbti. Be to, sportuojant tenka bendrauti su
mokytojais ir treneriais, komandos draugais, mokomasi bendravimo, komandinio darbo
įgūdžių. Galų gale atsiranda atsakomybės jausmas, kai reikia pagelbėti komandos draugui ar
prisidėti prie bendro rezultato. Dalyvauti varžybose taip pat svarbu, nes kiekvienas nori
parodyti, ko yra išmokęs, ir pamatyti kitus. Galiausiai norisi ir nugalėti, būti pripažintam
stipriausiu. Todėl ir pergalių per dešimtmetį būta daug ir įvairių.

Sportinės pergalės

Mano klasės mankšta

Lietuvos asociacijos „Sportas visiems” organizuotame konkurse ,,Mano klasės mankšta“
3e klasė laimėjo I vietą savo
amžiaus grupėje. Konkursas –
socialinės iniciatyvos Judėkim.lt
dalis, jo tikslas – skatinti Lietuvos
moksleivius daugiau judėti,
mankštintis ir propaguoti sveiką
gyvenimo būdą. Konkursui
mokiniai filmavo vaizdo klipą
rodydami, kaip klasė mankštinasi.
Trečiokai pasirinko aerobikos
temą ir paskatino visus filmuko
žiūrovus nusikelti į 1980-uosius.
Gimnazistai mankštos pratimus
atliko įvairiose Šiaulių vietose.

Nuotraukoje konkurso „Mano klasės mankšta“ nugalėtojai – 3e
klasės mokiniai

Aistė Mickūnaitė pasaulio karate čempionate pelnė
bronzos medalį

Krokuvos mieste (Lenkija) vyko pasaulio karate
čempionatas. 1 c klasės mokinė Aistė Mickūnaitė pirmą
kartą dalyvavo tokio aukšto lygio varžybose. Čempionate
dėl geriausiųjų vardo rungėsi net 48 pasaulio valstybių
sportininkai. Aistė iškovojo III vietą kumite (kovų)
rungtyje „mixe“ (trys vaikinai ir dvi merginos). Aistės
treneris Egidijus Daknys.

Nuotraukoje Aistė Mickūnaitė



„Romuvos“ gimnazistai - miesto Mero taurės konkurso „Šiaulių
sveikuolis – 2014“ nugalėtojai ir prizininkai:
Brigita Bartaševičiūtė (1 a) - 1vieta, Erika Narvilaitė (2 f) - 2 vieta,
Jonas Sanikovas (1 b) - 2 vieta, Artūras Raupelis (1 a) - 3 vieta,
Mykolas Barakauskis (2 c) - 1 vieta, Vilius Priščepionokas (3 a) - 2 vieta,
Ignas Kasparaitis (3 a) - 3 vieta.

Tinklininkų laimėjimai

Olimpinio festivalio tarpmokyklinės tinklinio varžybos

Merginų tinklinio komanda - Olimpinio
festivalio tarpmokyklinių varžybų
nugalėtoja. Geriausios gimnazijos
tinklininkės: Vaiva Valionytė (1b), Goda
Bakevičiūtė (1d), Paulina Pliūraitė (1b),
Karolina Dužinaitė (1d), Agnė Turauskaitė
(1c), Aistė Mickūnaitė (1c), Miglė
Ignatavičiūtė (1c), Evelina Jarockytė (1b).
Merginų trenerė – Anglina Burdinienė.

O vaikinų komanda: Armandas Eitutis
(1a), Rokas Leščinskas (1d), Rokas

Radavičius (1d), Dovydas Vaitkus (1a), Dominykas
Peleckis (1a), Rokas Ruškys (1e), Artūras Raupelis
(1a), užėmė II vietą. Vaikinus treniruoja Danguolė
Gaubienė.

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio tinklinio varžybos

Gimnazijos merginų komanda Lietuvos mokinių
olimpinio festivalio tinklinio zoninėse varžybose
iškovojo III vietą.



Krepšinis

Olimpinio festivalio tarpmokyklinės krepšinio varžybos

Gimnazijos vaikinų komanda Lietuvos mokinių
olimpinio festivalio tarpmokyklinėse krepšinio
varžybose iškovojo I vietą. Puikiu laimėjimu
gimnazijos bendruomenę nudžiugino Peleckis
Dominykas (1a), Glinskis Rokas (1a), Bajorūnas
Mantas (1a), Geriksonas Matas (1d), Viliušis
Gytis (1d), Ruškys Rokas (1e), Urbelis Domantas
(1e), Radavičius Rokas (1d), Leščinskas Rokas
(1d). Vaikinus krepšinio taktikos moko Zenonas
Sepetka.

Krepšinio turnyras direktoriaus Vytauto Giedraičio taurei laimėti

Gimnazijoje jau ne vienerius metus vyksta
tradicinis krepšinio turnyras, skirtas
direktoriaus Vytauto Giedraičio taurei
laimėti. Taurę šiais metais iškovojo 4 klasių
rinktinė.

Krepšinio turnyras Antano Sireikos taurei laimėti

Tradiciniame krepšinio turnyre
Antano Sireikos taurei laimėti
dalyvavo „Romuvos“, Dainų,
Gegužių, Gytarių, Sandoros
progimnazijų ir „Romuvos“
gimnazijos vaikinų komandos.
Šiemet taurę iškovojo
„Romuvos“ gimnazijos pirmokų
komanda.. Turnyro dalyvius
sveikino gimnazijos šokėjos,
treneris Antanas Sireika
nugalėtojams įteikė taurę, visi
prizininkai apdovanoti Seimo
nario Valerijaus Simulik
įsteigtais medaliais. Vaikinų
treneris – Zenonas Sepetka.



MMKL jaunių finalai

Šį sezoną gimnazijos jaunių krepšinio
komanda laimėjo MMKL bronzos medalius.
Komandos žaidėjai: A. Gustys, I. Motuzas, A.
Vasiliauskas, O. Gudauskas, M. Krasauskas,
P. Vederis, R. Sabeckis, A. Pučkus, E.
Kazlauskas, A. Grigas, L. Gabrilaitis, M.
Slovikas. MMKL reguliaraus sezono
naudingiausiu žaidėju pripažintas romuvietis
Aivaras Gustys.

Jaunučiai MMKL 3 vietos laimėtojai
Pasibaigus MMKL reguliariam

sezonui jaunučių komandos iš karto
rungtyniavo baigiamajame etape.
„Romuvos“ gimnazijos komanda:
Rokas Leščinskas, Rokas Radavičius,
Paulius Lašas, Robertas Trinka, Matas
Norvila, Vaidotas Daukša, Eimantas
Medžiūnas, Arnas Kvedaravičius,
Dominykas Norkus, Armandas Eitutis,
iškovojo III vietą.

Olimpinio festivalio tarpmokyklinės turizmo varžybos

Gimnazistų komanda dalyvavo Olimpinio
festivalio tarpmokyklinėse turizmo varžybose
ir iškovojo I vietą. Sveikiname nugalėtojus:
Kristijoną Žalį (2a), Arną Kvedaravičių (2a),
Aivarą Sendžiką (2f), Bernardą Jaugą (1a).

Futbolo turnyras

Futbolo turnyre „Romuvos“ gimnazijos taurei
laimėti dalyvavo „Sandoros“, Gytarių, „Romuvos“
progimnazijų ir „Romuvos“ gimnazijos vaikinų
komandos. Nugalėtojais tapo mūsų gimnazistų
komanda.

Gera siekti sportinių pergalių prieš keletą metų
atnaujintame gimnazijos stadione. Tai buvo ilgai laukta
dovana sportą mėgstantiems gimnazistams.



BIBLIOTEKA

Biblioteka ir skaitykla – gimnazistams labai svarbios erdvės. O bibliotekos vedėja Angelė
Aleknienė padeda gimnazistams mokytis. Bibliotekoje jau ne vienerius metus organizuojami
konkursai, Metų knygos rinkimai, skaitymo valandėlės, rašytojų jubiliejams paminėti skirti
informaciniai stendai, kūrybinės parodos, susitikimai.

Parodos gimnazijos bibliotekoje

Gimnazijos bibliotekoje vyko paveikslėlių,
atliktų koliažo technika, parodos pristatymas.
Paveikslėlių autorė muzikos mokytoja Virginija
Užienė savo parodą pavadino „Sugrįžk iš vasaros
nakties“. Parodos dalyviams mokytoja papasakojo
apie šį savo pomėgį, atskleidė, kokiu būdu atlikti
paveikslėliai, kaip iš įvairių žuvų kaulų ant
medžiagos suformavo įspūdingų gėlių
kompozicijas.

Bibliotekoje pristatyta ir technologijų mokytojos Jolantos
Gricienės keramikos darbų paroda. Pro stiklą į susirinkusius
žiūrovus žvelgė, anot pačios autorės Jolantos Gricienės, dar
neprisijaukinto katino akys, į dangų pakelti akis ragino įspūdingi
kūrėjos angelai.

Projekto „Amžių nugyvename
besimokydami“ vykdytojai
gimnazijos bibliotekoje surengė
parodą „Ką mena praeitis“, kurioje
eksponuojami daiktai, bylojantys apie
Lietuvos ir žmogaus kelią į mokslą,
kultūrą. Parodoje XIX amžiaus

maldaknygė bei V. Kudirkos leistas „Varpo“ numeris, XX
amžiaus pradžios grožinės literatūros knygos.

Gimnazijoje paminėta 15-oji Nacionalinė Lietuvos
bibliotekų savaitė

Balandžio 23-29 dienomis šalies mastu paskelbta 15-oji Nacionalinė
Lietuvos bibliotekų savaitė. Šių metų tema - „Biblioteka: informacija ir
žinios – kiekvienam“. „Romuvos“ gimnazijos bendruomenė iniciavo su
šia aktualija susijusias veiklas bei aktyviai dalyvavo įvairiuose
renginiuose. 3 klasių gimnazistams vyko netradicinė pamoka
„Informacijos ištekliai internete mokymuisi ir studijoms“ (informacinių
technologijų mokytoja N. Bružaitė, bibliotekos vedėja A. Aleknienė).
Šiaulių apskrities P.Višinskio bibliotekos bibliografė Solveiga
Remeikaitė mokiniams pasakojo apie svarbiausius interneto išteklius,
skirtus mokymuisi bei studijoms. Susitikimo dalyviai susipažino su
informacijos paieškos būdais - kaip naudotis elektroniniais katalogais,
Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis, laisvos prieigos ištekliais
internete.



Apdovanoti aktyviausi 2014-2015 m.m. skaitytojai

Knyga – vienas didžiausių žmonijos lobių.
Jose slepiama amžių išmintis, kvapą
gniaužiantys pasakojimai apie įvairius
nuotykius, už širdies griebiančios meilės
istorijos ir daug kitų neįtikėtinų pasakojimų. Juk
knygos su žmogumi eina kartu per gyvenimo
kelią, keičiasi kartu su skaitytoju. Kasmet
gegužę gimnazijos bibliotekoje renkama
daugiausiai skaičiusi klasė ir aktyviausi
skaitytojai. Šiais mokslo metais nugalėjo 2f
klasė (klasės auklėtoja V.Norvaišienė), antroje
vietoje liko 2d klasės gimnazistai. Aktyviausiais
skaitytojais paskelbti šie bendruomenės nariai: socialinė pedagogė R. Samuilovienė, fizikos
mokytojas R.Uža, techninio personalo darbuotoja D. Pliuskienė, 1d klasės gimnazistės Alvita
Lauciūtė ir Miglė Baliutavičiūtė, Airidas Labinas ir Dominykas Barauskas iš 2d klasės, Greta
Maldutytė, Augustė Snarskytė, Agnė Varnaitė, Karolina Misevičiūtė - 3d klasės mokinės
(lietuvių kalbos mokytoja G. Trinkaitė).



LINKSMYBĖS, ŠVENTĖS, RENGINIAI...

„Šypsokitės ir įgysite draugų - raukykitės ir įgysite raukšlių. Kam gyvename, jei ne tam, kad pasaulį
padarytume šiek tiek palankesnį vienas kitam.“

Dž. Eliotas

Gimnazijos diena

Spalio 24 d. griausmingai paminėta Gimnazijos diena, šių metų
tema - „Romywood‘as“. Per ilgąsias pertraukas veikianti
fotostudija įamžino ne vieną tądien įspūdingai atrodantį
gimnazistą bei mokytoją! Aktyviai mokykloje veikiantis „Lyderių
klubas“ ir naujai išrinktas Mokinių seimas pasistengė, kad
gimnazijoje nuo pat ankstaus ryto visus lydėtų šventinė nuotaika –
visų bendruomenės narių garbei patiestas raudonas kilimas, akino
blyksinčios fotoaparatų šviesos, stebino ir paparaciai, įkyriai
prašantys autografų. Meno kolektyvų koncerto metu paskelbti

geriausi nuotraukų autoriai: „Labiausiai temą atitikusi
nuotrauka“ - ją laimėjo 3e klasės mokiniai, taip pat apdovanota
„Romywood‘o pora“ – ja tapo Gabija ir Mantas, „Romywood‘o
nuotaikingiausia foto“- Roberto, Ryčio ir Lauryno nuotrauka,
„Romywood‘o selfie“ autoriams - Gerdai, Ryčiui, Gabijai,
Laurynui, Mantui ir Rositai, „Romywood‘o dama“ tapo
neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Marta
Benaitytė. Speciali nominacija „Romywood‘o valdžia“ skirta ir
gimnazijos administracijai. Renginio kulminacija – 2C klasės
mokinio M.Barakausko sukurtas filmukas iš gimnazijos
Mokytojų dienai skirto renginio.

Gimnazijos administracija                                                          Kaip visada nepakartojama – 3e klasė

Labas rytas - štai ir aš...
Kaip pradėti rytą su šypsena? Atsakymas aiškus – garsiai ištarti „Labas

rytas“. Tarptautinei sveikinimosi dienai paminėti gimnazijos etikos
mokytojos Marta Benaitytė ir Ingrida Saunorienė pakvietė kolegas rytiniam
mokinių pasveikinimui. Skambanti muzika, raudonas kilimas, mokytojų
šypsenos, rankos paspaudimas ar apkabinimas, garsiai ištarti žodžiai „Labas
rytas“ – visa tai suteikė daugiau žvalumo ir šypsenų, negu pirmasis sniegas.
Per etikos pamoką gimnazijos pirmokai keliavo į savo progimnazijas ir
pasveikino buvusius mokytojus bei draugus. Pasirodo, sveikinimasis turi
stebuklingą galią, tad neužmirškite sveikintis ir patys būkite pasveikinti.



Parašytas paskutinis Tolerancijos knygos puslapis

Lapkričio 17 d. gimnazijoje parašytas paskutinis Tolerancijos
Knygos puslapis. Visą savaitę etikos mokytojos Ingridos
Saunorienės paskatinti gimnazistai kūrė Tolerancijos knygą –
iliustravo mintis, piešė, interpretavo, samprotavo, darė koliažus.
Paskutinį Tolerancijos knygos puslapį „Romuviečiai“ kūrė su
svečiais, šiuo metu studijuojančiais Šiaulių universitete.
Susitikime – diskusijoje su 1 ir 4 klasių gimnazistais dalyvavo
studentas iš Nigerijos Barnabas Elogie (Šiaulių universitete
studijuoja bakalaurą) bei studentas iš Pakistano Hafeez Ur-
rehman (į Šiaulius atvykęs pagal mainų programą). Gimnazistai
domėjosi svečių įspūdžiais Lietuvoje, kultūrų skirtumais,
laisvalaikiu, profesijos pasirinkimo motyvais. Be abejo, svečiai
neišvengė gimnazistų klausimų apie lietuvaičių grožį ir apie tai,
kas nutiktų, jei svetimtaučiai pamiltų mūsų šalies merginą ir kaip
į visa tai reaguotų jų artimieji. Svečiai akcentavo savarankiško
pasirinkimo galimybes, senosios kartos požiūrio kaitą bei
lankstumą. Į susitikimą – diskusiją kitataučius atlydėjusios
mentorės taip pat pasidalino savo veiklos patirtimi, išskyrė
sunkumus bei problemas, su kuriomis susiduria čia atvykę
studentai ir kurias reikia padėti išspręsti. Svečiai dosniai žarstė
pagyrimus lietuvių tautai, gyrėsi žinantys kelis žodžius
lietuviškai ir visiems gimnazistams linkėjo sėkmės. Anot abiejų
pašnekovų, Lietuvoje jiems patinka viskas. Etikos mokytoja
Ingrida Saunorienė svečiams įteikė atminimo dovanėles – rašymo
priemones su gimnazijos simbolika.

Mokymosi motyvacijos skatinimo savaitė

Lapkričio mėnesį gimnazijoje vyko mokymosi
motyvacijos skatinimo savaitė. Gimnazistai dalyvavo
netradicinėse pamokose: istorijos mokytoja K.Karošaitė
pilietinį ugdymą vedė Šiaulių miesto savivaldybėje,
gimnazistai lankėsi pas miesto merą Justiną Sartauską bei
savivaldybės padaliniuose. Gimnazistai turėjo galimybę
išbandyti posėdžių salėje esančią techniką - balsuoti.
Geografijos mokytoja J.Mekšriūnienė neįprastai pakvietė
pirmokus į „Geografiją su telefonu“, psichologė
I.Maslauskienė ir matematikos mokytoja E.Klimaitė vedė
pamoką „Matematika ir loginis mąstymas“, biologijos
mokytoja L.Kneižienė su mokiniais į biologijos pamokas
įtraukė gimnazijos bendruomenę – apžiūrėjo DNR ir

virškinimo fermentų modelių parodą
„Biologija lengviau“. Gimnazistai
dalyvavo ir akcijoje „Namų
darbai=dovana man” - surinkę mokytojų
parašus už atliktus namų darbus,
mokiniai gavo smagius prizus. Be to,
socialinė pedagogė R.Samuilovienė
išrinko klasę, kuri šiemet mažiausiai
praleido pamokų – jiems įteiktas tortas.
Mokymosi motyvacijos skatinimo
savaitę apibendrino sukurta
videomedžiaga „Romuva mokosi“.



Kalėdinė akcija „Padovanok šypseną“

Gruodžio 11 dieną „Patajos“ klube vyko kalėdinė akcija
„Padovanok šypseną“. Kasmet į šią altruistinę veiklą
aktyviai įsitraukia ir gimnazijos bendruomenė. Šiemet
susitikime su Šiaulių globos namų auklėtiniais dalyvavo 3d
klasės mokinė Ineta Tarvydaitė, 3c klasės mokinė Greta
Paliulytė, 2d klasės mokinė Karolina Rekštytė, muzikos
mokytoja Virginija Užienė. Socialinė pedagogė Raimonda
Samuilovienė dėkojo visiems, kurie geranoriškai prisidėjo
prie akcijos „Padovanok šypseną“.

Šventiniai klasių pasirodymai
KARNAVALAS

Nominacijos – galimybė ir pasidžiaugti, ir pasimokyti

Kovo 5 dieną gimnazijoje vyko tradicinis renginys „Mokinių nominacijų popietė“. Šiemet 3e klasės
mokiniai buvo lyderiai tarp laimėtojų: „Metų pora“ tapo - 3e klasės mokinė Gabrielė
Račkauskaitė ir 3d klasės
mokinys Marius Slovikas,
„Metų liepsnele“ - mokinių
seimo prezidentė Ilmena
Povilaitytė, „Meniškiausia
siela“ paskelbta 3e klasės

mokinė Gerda Pustelnikaitė, „Sportiškiausias vaikinas“ -
plaukikas Robertas Ulvydas (3e kl.). I. Povilaitytė pelnė
stilingiausios merginos titulą. 1b klasės mokinė Evelina
Jarockytė turi pačią gražiausią šypseną, o šių „Metų
tauškalė“ – Kamilė Barauskaitė iš 2f klasės.
Garbingiausia nominacija „Metų pareigingiausias
mokinys“ atiteko 2d klasės mokiniui Mantvydui
Glazauskui. Visi nekantravo išvysti ir „Metų tinginio“
vardą pelniusį gimnazistą - Marių Sloviką iš 3d klasės, tačiau šis eilinį kartą patingėjo ateiti į nominacijų
popietę. Kiekvienam laimėtojui įteiktos statulėlės iš molio, kurias pagamino gimnazijos keramikos studija.



Gimnazijos diena progimnazijoje – „Romuvadienis“

Daugelis dar prisimena, kad iki 2005 m. rugpjūčio 31 d. Šiauliuose savo veikla garsėjo ,,Romuvos“ vidurinė
mokykla, kuri tų pačių metų rugsėjo 1d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu buvo reorganizuota į dvi mokyklas:
,,Romuvos“ progimnaziją ir ,,Romuvos“ gimnaziją. Nuo pat pirmos susikūrimo dienos mokyklos ėmė glaudžiai
bendradarbiauti, ir šis procesas sėkmingai tęsiasi iki šiol.

2015 m. rudenį ,,Romuvos“ gimnazijai ir ,,Romuvos“ progimnazijai sukanka 10 metų.    Šių mokyklų gražus
bendradarbiavimas duoda gerų rezultatų: užtikrinamas ugdymo tęstinumas, mokinių saugumas, pedagoginė-
psichologinė pagalba. Vadovai ir mokytojai siekia bendrų tikslų, įgyja daugiau galimybių dalytis gerąja
patirtimi bei spręsti šių mokyklų
bendruomenėms aktualias problemas.

„Romuvos“ progimnazija ir ,,Romuvos“
gimnazija sėkmingai įgyvendina socialinės
partnerystės projektą ,,Kartu geriau“, kurio
tikslas – sutelkus abiejų mokyklų
bendruomenes visapusiškai ugdyti jaunąją
kartą. Abiejų ugdymo įstaigų bendruomenės
nariai keičiasi aktualia informacija, susijusia su
ugdymo procesu, konsultuojasi dėl mokinių
adaptacijos, kartu rengia ir įgyvendina
projektus: veda bendras, netradicines pamokas,
organizuoja ,,Romuviečių dienas“, veikia
bendri meno kolektyvai (pučiamųjų orkestras
,,Romuva“, ansambliai ,,Lašeliai“, ,,Fresco“ ir
kt.). Šios priemonės skatina mokytis vieniems iš kitų, siekti naujų bendradarbiavimo formų, dalintis
inovacijomis, stiprinti partneriškus bendruomenių santykius.

Vasario 3 dieną vėl susijungė dvi „Romuvos“ - gimnazija ir progimnazija. Tai graži idėja, vienijanti
skirtingas bendruomenes prasmingam tikslui – pažinti, vertinti, gerbti vieni kitus, siekti naujų bei patrauklių
bendravimo ir bendradarbiavimo formų. 1a ir 1b klasių gimnazistai nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavo
progimnazijoje – pirmokai sveikindami ir linkėdami smagios ir turiningos dienos pasitiko raudonu kilimu
žengiančią progimnazijos bendruomenę. Emocinį įspūdį dar labiau sustiprino garsusis orkestras „Romuva“.

Aštuntokams dalykų pamokas vedė gimnazijos mokytojai
drauge su savo gimnazistais. Netradicinių metodų taikymą,
įdomios ir naudingos medžiagos parinkimą, profesinę išmintį
demonstravo abiejų mokyklų mokytojai. Kiek pamokų, tiek
ir intriguojančių idėjų. Nuskambėjus skambučiui visi
mokiniai skubėjo įsitraukti į nuotaikingas kūrybines veiklas,
puikiai tą dieną užpildžiusias ilgųjų pertraukų laiką. Garsiai
dainuodami gimnazijos dainą gimnazistai atsisveikino su
mažaisiais savo draugais neįprastai – išlydėdami juos
raudonu kilimu.



Naktis gimnazijoje

Vasario 13-14 d. gimnazijoje įvyko pats įdomiausias metų renginys – naktis gimnazijoje! Artėjančios Šv.
Valentino dienos proga organizatoriai, mokinių seimas ir „Lyderių klubas“ pavadino šį renginį „Vienos nakties
nuotykiu“. Beveik 150 mokinių ir 11 mokytojų jau trečią kartą dalyvavo tokiame renginyje. 20 val. gimnazistai
susirinko į aktų salę, kur susipažino su žaidimo „Nužudyk mane švelniai“ taisyklėmis. Labos nakties palinkėti
atvažiavo ir gimnazijos direktorius bei ištikimas gimnazijos renginių dalyvis - LR Seimo narys Valerijus
Simulik, kuris pasidžiaugė, kad bent šią naktį nė vienas iš dalyvių nepraleis prie kompiuterių. Į gimnaziją
sugrįžo buvusi mokinė Evija Rutkauskaitė, kuri šiuo metu yra viena iš šokių studijos „Le studija“ vadovų. Ji su
partneriu mokė visus susirinkusius Sambos žingsnelių. Gimnazistams pasiūlyta ir kitokių įdomių veiklų -
protmūšis, filmo peržiūra, karaokė, „Just dance“ sporto rungtis. Naktinėtojai šiais metais užsisakė rekordinį
picų kiekį. Gimnazistai dėkojo organizatoriams už puikią nuotaiką bei įsimintiną naktį mokykloje.

„Šiaulių dienos 2014“

„Romuvos“ gimnazija kartu su visomis Šiaulių miesto švietimo įstaigomis dalyvavo šventinėje eisenoje,
skirtoje miesto 778 gimtadieniui paminėti. Šiais metais dalyviai savo galvos apdangalu turėjo atspindėti metų
laikus, apie kuriuos rašė K. Donelaitis. Gražia tradicija tampa pučiamųjų instrumentų orkestro „Romuva“ bei
šokių kolektyvo „Eurika“ pasirodymas eisenoje.



„Romuvos garbė“

Gegužės 7 dieną Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vyko tradicinis padėkos vakaras „Romuvos garbė“.
Renginio metu apdovanoti mokiniai, kurie šiais mokslo metais savo pasiekimais garsino gimnazijos vardą.
Padėkos žodžiai skambėjo ir mokinių tėveliams bei juos rengusiems mokytojams. Gimnazijos direktoriaus
teigimu, visus mokslo metus fiksuoti didžiausi mokinių laimėjimai šiais mokslo metais daug svaresni nei
pernai. „Romuvos garbė“ padėkos įteiktos 53 romuviečiams, už ,,Romuvos“ gimnazijos vardo garsinimą ir
gabių mokinių ugdymą apdovanotas 21 pedagogas. Metų chemiku išrinktas daugiausiai laimėjimų šiemet
pelnęs J. Pelanskis, metų fiziko bei metų geografo nominaciją pelnė A. Diktanas, metų biologe tapo I. Jurkutė.
Metų lituanistas - A. Labinas, anglų k. žinovu pripažintas K. Žalys, rusų k. žinove - J. Novikova. Metų
matematiku išrinktas L. Zacharovas, geriausia istorikė - A. Samalionytė. Metų atlikėjas - M. Saulius, atlikėja- I.
Povilaitytė. „Gerumo aitvaro“ nominacija šiemet skriejo į N. Norkutės
rankas. Metų sportininkė pripažinta tarptautinių varžybų laimėtoja,
lengvosios atletikos sportininkė- K. Vaidžiulytė. Metų aktyviste tapo
mokinių seimo narė D. Gustytė Nemaža dalis pačių gabiausių mokinių
- nuolatiniai tradicinio renginio „Romuvos garbė“ dalyviai, kitiems šis
apdovanojimas buvo šiek tiek netikėtas. Bendruomenę vienijantis ir
pasididžiavimo jausmą keliantis renginys gimnazistus įpareigoja siekti
dar geresnių ir svaresnių asmeninių rezultatų. Šiemet gimnazijos
bendruomenę visus metus lydėjo ir sportinė sėkmė. Pergalingais
šūksniais pagerbti tinklininkai, krepšininkai, turistai. Renginio metu
apdovanojimai įteikti meno kolektyvams – pučiamųjų instrumentų
orkestrui „Romuva“, šokių kolektyvui „Eurika“, gimnazijos chorui bei
ansambliui „Fresco“.



Ir dirbame...Ir linksminamės...

Mokytojų dieną – staigmenos kaip ir Gausybės rago

Spalio 3 d. gimnazijos bendruomenė minėjo mokytojų dieną. Tęsdami gražias tradicijas
ketvirtų klasių mokiniai ryte mokytojams padovanojo puodelius arbatai. Vėliau visi
mokytojai buvo pakviesti į aktų salėje parengtą filmavimo aikštelę ir dalyvavo laidos
„Valanda su inteligentais“ filmavime. Renginio metu mokytojams teko grupėse ieškoti
atsakymų į sudėtingus klausimus. Mokiniai pristatė šmaikštų filmuką apie mokytojų
profesijos pasirinkimą, mokyklines išdaigas, juokingas situacijas. Lietuvių kalbos mokytoja
Rasa Malinauskienė
bendruomenei pristatė
2013-2014 Metų knygą.
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Vanda Martina
Sitnikienė paskelbė Metų
mokytoją - šiemet
garbingas apdovanojimas
paskirtas matematikos
mokytojai Daliai
Alasauskienei.

Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina Sitnikienė
pristato 2013-2014 mokslo metais nominuotas šias mokytojas: matematikos mokytoją Dalią Alasauskienę,
istorijos mokytoją Nidą Vaigauskienę ir
lietuvių kalbos mokytoją Gitaną Trinkaitę.

Mokytojai varto praėjusių mokslo metų
knygos  puslapius ir ieško savęs, savo
mokinių, įsimintinų akimirkų, svariausių
laimėjimų...

Mokytojos visada dėmesingos...
Ypač kai scenoje – mokiniai...

Gražios šventės paskutinis
akordas – bendra kolektyvo

nuotrauka



Metodinė-praktinė konferencija „Mokymas ir mokymasis šiandien“

Šiais metais gimnazijos mokytojai sukvietė šalies pedagogus
į metodinę-praktinę konferenciją „Mokymas ir mokymasis
šiandien“. Mokytojai, susirinkę ne tik iš Šiaulių, bet iš įvairių
Lietuvos miestų - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Plungės, Jonavos
turėjo progą pasikalbėti apie tai, kokia šiandien yra mokykla,
kuo ji gyvena, pristatyti edukacinių novacijų diegimo patirtis.
Kalbėdami apie mokymą ir mokymąsi, mokytojai ieškojo
atsakymų į visiems rūpimą klausimą - kaip mokyklos
tobulinimas siejamas su švietimo strategija, t. y. kokie valstybės
lūkesčiai ir kaip juos realizuoja mokytojas savo darbo vietoje –
pamokoje. Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir
regioninės politikos analizės skyriaus vedėjo Ovidijaus Damskio
pranešimas „Valstybės lūkesčiai mokyklos atžvilgiu“ vertė visus
susimąstyti, kaip matuojame mokinių pažangą, kokią taikysime

pasiekimų gerinimo sistemą. Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto prof. dr. Aušros
Kazlauskienės, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslumo ir lyderystės ugdymo centro vedėjos
dr. Rasos Pocevičienės bei
Šiaulių universiteto
Edukologijos fakulteto doc.
dr. Ramutės Gaučaitės
pranešimas „Tik žinių
prioritetas: mokykla
reitinguose puikuojasi 24
val., o vaikai vargsta visą
gyvenimą arba ....“ skatino
mokytojus dar atsakingiau
pažvelgti į pamoką, į tai,
kokie veiksniai turi įtakos
mokinių pasiekimams.

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. Bronė Narkevičienė savo
pranešime „(Itin) gabių vaikų ugdymas: užsienio patirties projekcija į Lietuvą“ įtikinamai
kalbėjo apie tai, kad potencialas turi virsti pasiekimais. Konferencijoje dalyvavo ir Šiaulių

savivaldybės švietimo skyriaus Formaliojo ugdymo
poskyrio vedėjas Rimas Marcinkus, vyr. specialistė
Edita Minkuvienė. Konferencijos dalyviai skaitė
aktualius pranešimus, pristatė savo praktinę veiklą,
inovatyvius mokymo metodus.Po šios konferencijos
gimnazijos vadovai ir mokytojai jau planuoja, kokias
veiklos sritis reikia peržiūrėti, naujai įvertinti.
Akivaizdu, kad pradėti darbai dėl mokinių pažangos
matavimo, pagalbos besimokantiems, darbo su gabiais
mokiniais bei ugdymo individualizavimo ir
diferencijavimo bus tęsiami spartesniu tempu.



„Romuvos“ gimnazijos mokytojai

„Norint išmokyti kitą, reikia daugiau proto, nei norint išmokti pačiam“.
M.de Montenis

Pirmoje eilėje iš kairės: socialinė pedagogė Raimonda Samuilovienė, etikos mokytoja Ingrida
Saunorienė, vidurinio skyriaus ugdymo vedėja Kristina Gerčaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vanda Martina Sitnikienė, gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, pagrindinio ugdymo skyriaus
vedėja Tatjana Tekorienė, neformaliojo ir pagalbos skyriaus vedėja Marta Benaitytė, matematikos
mokytoja Rasa Švobaitė.

Antroje eilėje iš kairės: fizikos mokytojas Romualdas Uža, lietuvių kalbos mokytoja Giedrė
Samalionienė, lietuvių kalbos mokytoja Dalia Četvergienė, lietuvių kalbos mokytoja Dona
Jaugienė,  anglų kalbos mokytoja Ernesta Kazlauskienė, biologijos mokytoja Kristina Procenko,
biologijos mokytoja Lina Kneižienė, chemijos mokytoja Teresė Šėporaitienė, lietuvių kalbos
mokytoja Rūta Krištopaitienė, geografijos  mokytoja Egidija Katilavičienė, matematikos mokytoja
Violeta Daugelavičiūtė, matematikos mokytoja Dalia Alasauskienė, matematikos mokytoja Zita
Savickienė.

Trečioje eilėje iš kairės: technologijų mokytoja Jolanta Gricienė, kūno kultūros mokytoja
Angelina Burdinienė, muzikos mokytoja Virginija Užienė, lietuvių kalbos mokytoja Vida
Norvaišienė,  anglų kalbos mokytoja Rita Švedienė, anglų kalbos mokytoja Diana Nemeikienė,
kūno kultūros mokytoja Danguolė Gaubienė, lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė,
istorijos mokytoja Kristina Karošaitė, istorijos mokytoja  Ilona Lentinienė.

Ketvirtoje eilėje iš kairės: lietuvių kalbos mokytoja Rasida Laurinavičienė, matematikos mokytoja
Jūratė Balsevičienė, matematikos mokytoja Diana Turauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Dalia
Vėlaitienė, rusų kalbos mokytoja Natalija Jackus, technologijų mokytojas Rimvydas Daužvardis,
anglų kalbos mokytoja Virginija Latožienė, fizikos mokytoja Aurelija Pelanskienė.



„Romuvos“ gimnazijos administracija

„Mokykla – tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas.
Reikia tvirto valdymo, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities.“

A. Barbiusas

Iš kairės sėdi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina Sitnikienė, vidurinio ugdymo
skyriaus vedėja Kristina Gerčiatė.

Iš kairės stovi: neformalaus švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Marta Benaitytė, ugdymo
aprūpinimo skyriaus vedėjas Marius Valiukas, gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis,
pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Tekorienė.



Gimnazijos vadovai atsakingai dirba, išradingai poilsiauja.



GIMNAZIJOS METŲ MOKYTOJA

Aštuntą kartą „Romuvos“ gimnazijoje renkamas ir minint Tarptautinę mokytojų dieną iškilmingai
paskelbiamas gimnazijos METŲ MOKYTOJAS. 2013-2014 mokslo metais buvo nominuotos šios
mokytojos: matematikos mokytoja Dalia Alasauskienė, istorijos mokytoja Nida Vaigauskienė ir lietuvių
kalbos mokytoja Gitana Trinkaitė. Direktorius Vytautas Giedraitis iškilmingai paskelbė Metų mokytoją -
šiemet garbingas apdovanojimas skirtas matematikos mokytojai Daliai Alasauskienei. Mokiniai gerbia šią
mokytoją už rūpestingumą, atsakingą požiūrį į savo darbą, už troškimą kartu džiaugtis gerais rezultatais ir
nenuleisti rankų susiduriant su sunkumais, kai tenka įveikti matematines aukštumas. Sunkus darbas
nenueina veltui - Dalios Alasauskienės abiturientai džiugina savo mokytoją gerais valstybinių egzaminų
rezultatais. Besišypsanti, nuoširdi, kantri. Dar daug gerų ir gražių žodžių apie Dalią gali pasakyti visi,
kuriems tenka su ja bendrauti, kartu dirbti. Šios mokytojos nuotrauka papildys vis gausėjančią gimnazijos
Garbės galeriją.

2014-ųjų ,,ROMUVOS“ GIMNAZIJOS METŲ MOKYTOJA tapo matematikos mokytoja
DALIA ALASAUSKIENĖ apie save:

Kažkas yra pasakęs – kelią pažinsi juo keliaudamas.
Mano pedagoginio kelio atkarpa prasideda nuo 1989 metų
„Romuvos“ vidurinėje mokykloje, o nuo 2005 metų
„Romuvos“ gimnazijoje. Tie metai prabėgo nepastebimai
greitai. Kaskart jie buvo vis kitokie ir nepakartojami
naujais darbais, atradimais, rūpesčiais ir džiaugsmais,
vertybėmis – kaip ir kiekvienam iš mūsų. Džiaugiuosi, kad
visus tuos metus mane supa tokie puikūs žmonės -
nuoširdūs, geranoriški, pareigingi ir atsakingi kolegos. O
jaunatviškas mokinių optimizmas įpareigoja nesustoti.
Sėkmingai mokinių išmoktos formulės matematikos
pamokose, geri valstybinių egzaminų rezultatai ar
laimėjimai olimpiadose visada džiugina. Bet ypač maloniai
nuteikia esamų ir buvusių mokinių, auklėtinių, jų tėvų
šiltas žodis, gražūs prisiminimai. Gal tai ir yra tos vertybės,
kuriomis lyg liniuote matuojamos mokytojo nueito kelio
atkarpos.

GIMNAZIJOS METŲ MOKYTOJAI

Gimnazijos garbės lenta kasmet pasipildo. Iš nuotraukų žvelgia gimnazistų veidai, visas  žinias jiems
atidavusių mokytojų rimti, bet laimingi žvilgsniai.

Visi mokytojai teigia, kad gyvenime  svarbiausia yra mėgstamas darbas. Tada pasiseka žmogui, tada tai
teikia džiaugsmą. Gyvenimas – Dievo, Tėvo ir Motinos dovana. O didžiausią džiaugsmą žmogus patiria
atiduodamas.



2007 m. Šiaulių miesto metų mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja –

metodininkė
Vida Norvaišienė

2005 m. Šiaulių miesto metų mokytoja
2007 m. „Romuvos“ gimnazijos metų

mokytoja
Biologijos mokytoja – ekspertė

Janė Miltenienė

2008 m. „Romuvos“ gimnazijos metų
mokytoja

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Rasida Laurinavičienė

2013 m. „Romuvos“ gimnazijos metų
mokytoja

Matematikos mokytoja – metodininkė
Zita Savickienė

2014 m. „Romuvos“ gimnazijos metų
mokytoja

Matematikos mokytoja – metodininkė
Dalia Alasauskienė

2009 m. „Romuvos“ gimnazijos metų
mokytoja

Rusų kalbos mokytoja – metodininkė
Natalija Jackus

2010 m. „Romuvos“ gimnazijos metųmokytojaAnglų kalbos mokytoja – metodininkė
Virginija Latožienė

2011 m. „Romuvos“ gimnazijos metų
mokytojas

Fizikos mokytojas – metodininkas
Romualdas Uža

2012 m. „Romuvos“ gimnazijos metų
mokytoja

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Dalia Vėlaitienė



Metų abituriento nominantai

Gerda Mikelionytė
( 4d  klasė)
Gerdos mokymosi pasiekimai labai geri : ketvirtą klasę

ji baigė 9-10. Svarbiausi Gerdos laimėjimai, pasiekti 2013-
2014 m.m., kai ji mokėsi 3 klasėje. Šiaulių miesto anglų
kalbos olimpiadoje užėmusi III vietą, ji Šiauliams ir
gimnazijai atstovavo respublikinėje anglų kalbos
olimpiadoje ir užėmė III vietą. K. Butkaus anglų kalbos
olimpiadoje, vykusioje J.Janonio gimnazijoje, Gerda vėl
pelnė prizinę III vietą. Angliškos dainos konkurse laimėjo II
vietą. 201ė-2015 m.m. Gerda Mikelionytė dalyvavo
ekspromtinės kalbos konkurse ir tapo nugalėtoja.

Kalbant apie Gerdos indėlį į gimnazijos gyvenimą, reikia
paminėti, kad jis akivaizdžiausias organizuojant abiturientų

šventes.
Gerda-Šimtadienio dainos
žodžių autorė, abiturientų
filmuoto testamento idėjos
sumanytoja ir teksto autorė.Gerda draugų mylima už nuoširdumą,
gerbiama už ryžtą imtis atsakomybės atliekant svarbius darbus. Ji
tolerantiška, paslaugi, jautri, todėl bendraamžiai ja pasitiki,
pripažįsta kaip lyderę.

Arnas Diktanas
( 4a klasė)

Arnas nuo pirmos iki pat ketvirtos gimnazinės
klasės mokėsi tik labai gerai (devintukais-
dešimtukais), o ketvirtą gimnazinę klasę baigė
vien dešimtukais. Arnas žavi savo protiniais
gabumais ir loginiu mąstymu. Jo negąsdina net
sunkiausi uždaviniai, o užsibrėžto tikslo siekimas
padeda nepasiduoti  ir iki galo išnarplioti
kiekvieną pamokos metu kilusį klausimą. Arnas
visada dirba kruopščiai ir greitai, be vargo atlieka
net sunkiausias užduotis. Jis - „Romuvos“
gimnazijos pasididžiavimas. Mokinys visada
atstovauja mūsų gimnazijai įvairaus tipo

olimpiadose ir jas laimi. Jos Arnui yra tarsi
iššūkis, kurį jis mielai priima ir stengiasi kuo
geriau save realizuoti.Mokinys dalyvavo
įvairiuose konkursuose, olimpiadose - per
mokymosi metus sukaupė nemažai laimėjimų,
apie kuriuos dabar primena diplomai ir  prizai.
Reikšmingiausi mokinio pasiekimai  3 - 4
gimnazinėse klasėse:
1. Laimėta Lietuvos mokinių geografijos
olimpiada (atitinkamai 3-a ir 2-a vietos) ir
dalyvavimas atrankoje į pasaulinę geografų
olimpiadą;



2. Laimėtos Šiaulių miesto olimpiados: visus ketverius gimnazijos metus  fizikos olimpiada (trys 1-
os vietos ir viena 2-a); matematikos (dvi 1-os vietos ir dvi 2-os); geografijos (dukart 1-a vieta);
chemijos (1-a ir 2-a vieta); rusų kalbos (1-a vieta); lietuvių kalbos (3-a vieta) olimpiadoje,
raštingumo konkursuose (beveik nuolatos laimėta 1-a vieta).

Arnas puikiai gimnaziją atstovauja ir komandiniuose renginiuose (T.Grotuso konkursas). Jis
drąsiai imasi atsakomybės, stengiasi pasirodyti kaip galima geriau, kad nenuviltų komandos narių.
Jeigu kuriam nors grupės nariui nesiseka susidoroti su paskirtomis užduotimis, Arnas visada
pasiryžęs paaukoti savo laiką, pakonsultuoti reikiama tema ar kitaip padėti išspręsti iškilusias
problemas.

Arnas Diktanas yra darbštus, perspektyvus, kūrybiškas mokinys, mėgstamas klasės  draugų.

Viltautas Vėlaitis
( 4b klasė)

Viltautas Vėlaitis mokosi labai gerai (metinio
įvertinimo vidurkis 9,05), lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje Šiaulių mieste pernai užėmė I vietą,
dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados
respublikiniame ture. Mokinys – aktyvus matematikos
bei fizikos konkursų ir renginių dalyvis ir
vedėjas.Viltautas - ,,Romuvos" gimnazijos krepšinio
komandos narys, pernai gimnazijos krepšininkai mieste
užėmė I vietą, V. Vėlaitis buvo pripažintas
naudingiausiu ,,Romuvos" komandos žaidėju.

Viltautas Vėlaitis su mama lietuvių
kalbos mokytoja Dalia Vėlaitiene



ABITURIENTAI… BUVĘ IR ESAMI

2014 m. rugsėjo 1-ąją į pirmą pamoką palydėję
„Romuvos“ progimnazijos pirmokėlius į suolus sėdo
154 gimnazijos X laidos abiturientai. Prisipažinę, jog
didžiuojasi esantys „Romuvos“ gimnazijos vaikai,
pasižadėjo garsinti savo mokyklos vardą.

Nuotraukose „Romuvos“
gimnazijos abiturientai ir
„Romuvos“ progimnazijos
pirmokėliai.



Gimnazijoje lankosi buvę mokiniai

Į gimnazijoje vykusį tradicinį
renginį „Kaip tau sekasi,
pirmakursi?“ iš šalies bei užsienio
aukštųjų mokyklų atvyko didelis
būrys IX laidos abiturientų,
panorusių pasidalinti savo sėkme
su dabartiniais ketvirtokais.
Karjeros koordinatorė Ingrida
Saunorienė auditorijai pristatė IX
abiturientų laidos profesinius
pasirinkimus, trumpai išskyrė
profesinės karjeros pasirinkimo
bruožus. Prieš susitikdami su
dabartiniais ketvirtokais, svečiai
dalyvavo tyrime – savo nuožiūra dalino 100 procentų: kiek sėkmė priklausė nuo jų pačių
ir kiek tą sėkmę lėmė mokymasis būtent „Romuvos“ gimnazijoje. Savo asmenines sėkmės
formules susirinkusiems pateikė patys drąsiausi abiturientai – Eimantė Kalantaitė ir
Mindaugas Venclovas. Svečiai atsakė į ketvirtokų klausimus, dalinosi savo patirtimi. Po
susitikimo pirmakursiai susitiko su gimnazijos administracijos atstovais, dalyvavo dalykų
pamokose, bendravo su mokytojais.

Vakare į gimnaziją rinkosi
visų laidų abiturientai.
Bendruomenei šis buvusių
mokinių vakaras visada
išskirtinis – daug gražių
prisiminimų, daug šypsenų,
daug sėkmės formulių

Tradicinės krepšinio varžybos
„Buvusieji ir esami“ šiais metais
baigėsi lygiu rezultatu 70-70.
Nugalėjo draugystė.



Šimtadienio šventė „Jaunystė - žvaigždė“

Vasarį Šiaulių kultūros centre vyko jau X gimnazijos abiturientų laidos šimtadienio
šventė „Jaunystė-žvaigždė“. Po įspūdingo ketvirtokų spektaklio ir šokėjų pasirodymo
abiturientus, jų tėvelius, mokytojus sveikino gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis.
Šimtadienio šventėje dalyvavo „Romuvos“, Gytarių, Dainų, Gegužių progimnazijų
atstovai, prisiminimais dalinosi klasių auklėtojos, sėkmės linkėjo vidurinio ugdymo
skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė, mokinių pasiekimais džiaugėsi ir mokytojams dėkojo
tėvų atstovai. Trečių klasių mokiniai šmaikščiai priminė ketvirtokams, kaip jiems sekėsi
gimnazijoje. Ketvirtokų auklėtojas bei abiturientus sveikino ir Šimtadienio šventės garbės
svečias Valerijus Simulik. Renginys „Jaunystė-žvaigždė“ baigėsi finaline daina, kurios
tekstą sukūrė 4d klasės mokinė Gerda Mikelionytė.

Nuotraukose šimtadienio šventės akimirkos



X gimnazijos laidos paskutinio skambučio šventė „Atžalynas“

„Romuvos“ gimnazijos X laidos paskutinio skambučio šventėje abiturientams sėkmės
linkėjo gimnazijos, progimnazijos vadovai, pirmoji mokytoja, abiturientus sveikino ir
mažieji „Romuvos“ progimnazijos draugai. Mokinių seimo prezidentė I. Povilaitytė įteikė
padėkas buvusiems mokinių seimo nariams. Abiturientė I. Abiturientai ir jų tėveliai dėkojo
visiems mokyklos darbuotojams už metus, praleistus šioje bendruomenėje, ir tradiciškai
dovanojo suolelį. Filmuotu testamentu abiturientai padėkojo mokytojams už rūpestį, už
pamokas, padėjusias atsirinkti tikrąsias vertybes, o trečiokams paliko įdomiausius
kampelius mokykloje ir patarimus, kaip išlikti, einant sudėtingu mokslo keliu.

Abiturientus sveikina
gimnazijos direktorius
Vytautas Giedraitis ir

pirmoji mokytoja Valerija
Akramienė

Nuotraukose šventės akimirkos



X „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ LAIDA

4a klasė

Klasės auklėtoja Teresė Šėporaitienė



4b klasė

Klasės auklėtoja Dalia Četvergienė



4c klasė

Klasės auklėtoja Dalia Vėlaitienė



4d klasė

Klasės auklėtoja Giedrė Samalionienė



4e klasė

Klasės auklėtoja Kristina Karošaitė



Stebuklai dažnai glūdi mumyse. Mes kuriame, mylime, tikime, pasitikime, laukiame,
palydime... Mes kuriame savo gyvenimą iš mažų, kasdienių stebuklų, mes mylime mus
supančius žmones (o gal dar kažką, ką keliai nuvedė toli, bet iš tikrųjų jie gyvena mūsų

širdyse), mes tikime, jog viską galime įveikti, mes pasitikime savimi ir kitais, mes laukiame
švenčių, mes palydime pas mus viešėjusius draugus...

Mes švenčiame didžiausią ir svarbiausią MŪSŲ šventę – Gyvenimą.
Kiekvieną dieną...

Plaukime pirmyn, retkarčiais atsigręždami atgal ne tam, kad vilktume sunkią praeities
naštą, o tam, kad iš praeities pasiimtume tai, kas buvo gražu ir gera, šviesu ir kilnu, kad

praeities spinduliai nušviestų mūsų ateitį.

Keletas praeities akimirkų...

Kai kas pažins save...

Kai kas prisimins kitus...



KIEKVIENA DIENA TURI NEŠTI PRASMĖS GRŪDĄ, O MES SĖJAME JĮ Į ŽEMĘ IR
LAUKIAME GYVENIMO DERLIAUS. TIK PAMATĘS SUBRENDUSĮ ŽMOGŲ GALI PASAKYTI –

GYVENAU NE VELTUI.

Kad nevirstų plėnimis mintys,
Kad įgytų prasmę darbai,
Turi su kitais dalintis
Tuo, kas nuveikta buvo gerai..

Ir tie žingsniai tamsoj sušvinta,
Ir kitam jau eiti lengviau...
Ir širdis atsidūsta laiminga –
„Kažką gero ir aš padariau...“.

Rasa Malinauskienė
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