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        Atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius, tėvų pageidavimus,  gimnazijoje, susidarius 

ne mažesnei nei 5 mokinių grupei, gali būti organizuojamos mokomųjų dalykų konsultacijos, kurių tikslas 

– padėti kiekvienam mokiniui siekti pažangos. Konsultacijos vykdomos ne pamokų metu. Dėl jų gali 

susitarti ir tėvai, ir mokinys. Tėvams žodžiu, skambučiu, e-paštu kreipusis į administraciją ar mokiniui 

susitarus su mokytoju, kurio dėstomo dalyko konsultacijos pageidaujamos, jos vykdomos sutartu laiku.  

   Konsultacijos skiriamos gabiems mokiniams, norintiems giliau nagrinėti mokomąją medžiagą, 

besidomintiems dalyku, siekiantiems veiksmingiau pasirengti tolimesnei akademinei ar profesinei 

karjerai. Konsultuojami ir dažnai sergantys mokiniai, norintys geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, bei 

pastangas rodantys ar specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems reikalinga pagalba likviduoti susidariusias 

kurso spragas. Konsultacijas gali lankyti savarankiškai arba nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai, 

turintys klausimų arba norintys atsiskaityti.  

   Konsultacijos neskiriamos mokiniams, praleidžiantiems pamokas be pateisinamos priežasties, 

nedirbantiems, nedrausmingiems pamokose. 

   Išimtinais atvejais (mokinių rengimas olimpiadoms, savarankiškai, nuotoliniu būdu  arba 

namuose besimokančių mokinių konsultavimas ir kt.) turint pakankamai lėšų konsultacijos gali būti 

organizuojamos ir vienam mokiniui ar  grupei iki 5 žmonių.  

   Konsultacijos skiriamos atsižvelgus į turimus finansinius išteklius – mokinio krepšelio lėšas, 

2% GPM ir mokytojų galimybes. 

                     Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja  Kristina Gerčaitė  

 

2014 m. Spalis Nr. 4 

      Naujienlaiškis, kurio 2-3 leidiniai išleidžiami kiekvienais mokslo metais, yra skiriamas „Romuvos“ 

bendruomenei. Jo tikslas supažindinti šeimas su gimnazijos gyvenimu, rašyti apie tai, kas, mūsų manymu, 

aktualu romuviečiams. 

      Šiemet pradėjome dešimtuosius mokslo metus. Laikas greitai bėga. Prisimindami gimnazijos gyvavimo 

metus  nuo  2005 m. rugsėjo 1 d. bandysime suskaičiuoti nuveiktus darbus. Kitų metų rugsėjį minėsime 

gimnazijos įkūrimo dešimtmetį, tačiau daug renginių šiai datai paminėti vyks jau šiais mokslo metais.  

      Per šį dešimtmetį gimnazija kūrėsi, keitėsi ir tobulėjo. Formavosi jos kultūra, grįsta bendradarbiavimu. 

Gimnazija - tai ne pastatas, kabinetų ar koridorių sienos. Tai visi čia dirbantys ir besimokantys, esantys ir išėję 

iš jos. Būtent tie žmonės kūrė ir kuria ,,Romuvos“ gimnaziją, jos kultūrą. 

      Vadovai ir pedagogai tobulina savo kvalifikaciją, siekia, kad mokiniai, pasirinkę šią gimnaziją, atsakingai 

mokytųsi, pagarbiai elgtųsi, estetiškai ir tvarkingai rengtųsi, būtų sąžiningi, mandagūs. Esu įsitikinęs, kad šias 

vertybes puoselėja ir šeimos.  

Sėkmės dirbant kartu! 

Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis 

 

                  „Romuvos“ gimnazija 

NAUJIENLAIŠKIS 

Santykiai Pažanga Tobulėjimas Kokybė 
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  Rugsėjo 24 d. vykusiame jungtiniame gimnazijos tarybos 

ir mokytojų tarybos posėdyje aptarta, kaip sekasi 

įgyvendinti 2014 metų veiklos ir 2014-2016 metų 

strateginį planus. Pagrindinis mūsų metų tikslas, kuris 

kartu yra ir strateginis tikslas, užtikrinti kokybišką mokinių 

ugdymą. Bendradarbiaudami siekėme ugdymo kokybės, 

kiekvieno mokinio pažangos ir mokytojų profesinio 

tobulėjimo. Mokytojų kompetencijos buvo tobulinamos 

įgyvendinant mokytojų atestacijos programą, organizuoti 

bendri mokymai, dalintasi turima patirtimi, organizuotos 

konferencijos. Buvo parengtas ir įgyvendintas priemonių 

planas, atsižvelgiant į vidaus įsivertinimo grupės atlikto 

audito (sritis - ,,Ugdymas ir mokymasis“ , rodiklis - 

,,Išmokimo stebėjimas“) rekomendacijas. Mokslo metų 

pabaigoje išsamiai išanalizuoti mokinių pasiekimai ir 

pažanga. Pažymėtina, kad pirmų klasių mokiniams ypač 

sekėsi pagerinti užsienio kalbų pasiekimus, sunkiausia 

buvo siekti matematikos dalyko pažangos. 

      Gimnazijos mokytojai  kaip ir kasmet tobulino savo 

kompetencijas, organizuoti net trys bendri mokymai visam 

mokytojų kolektyvui: „Mokyklos sėkmė priklauso nuo 

manęs“, „Sėkminga pamoka“, „Pedagogo viešo kalbėjimo 

menas ir pasitikėjimas savimi“. Dalyvavome 

respublikinėje parodoje „Mokykla 2013“, kurioje 

pristatėme savo gimnazijos mokytojų patirtį 

individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą naudojantis 

turima interaktyvia aplinka, programine SANAKO 

STUDY 1200 įranga. Dalyvavimą šioje parodoje laikome 

svarbiu pasiekimu ir planuojame tęsti šią tradiciją, t.y. ir 

toliau tobulėti taikydami informacines technologijas 

ugdymo procese bei dalintis šia patirtimi su Lietuvos 

mokytojais. Organizuota gimnazijos mokytojų metodinių 

darbų paroda, kurioje pristatyta 13 metodinių darbų, 

parodė, kad mokytojai gerai įvaldė informacines 

technologijas. 

      Metodinė veikla buvo aktyvi ir reikšminga: mokytojai 

stengėsi ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas ne tik 

pamokų metu, bet ir organizavo mokiniams daug 

dalykinių renginių, konferencijų, olimpiadų, konkursų. 

Mokytojai stengėsi pamatyti ne tik ypač gabius mokinius, 

bet pastebėti kiekvieno pažangą, skatinti tobulėti. Todėl 

2013-2014 m.m. labai padaugėjo  įvairių konkursų, 

olimpiadų nugalėtojų, yra laimėjimų net tarptautiniuose 

konkursuose. Pasidžiaugti galima tuo, kad pagal jų skaičių 

esame antri Šiaulių mieste. 

       Per 2013-2014 m.m. atlikti labai svarbūs darbai, 

kuriais pasiekta bendrų susitarimų: 

1) susitarta dėl mokinių aprangos;  

       2) parengti mokomųjų dalykų kokybės kriterijai ir 

rodikliai; 

       3) pakeista mokytojų veiklos vertinimo tvarka; 

       4) išsamiai aptarta ir patvirtinta gimnazijos veiklos 

kokybės samprata; 

       5)įsivertinimui pradėti naudoti IQES online 

instrumentai. 

     Šiais ir kitais bendruomenės narių susitarimais 

siekiama, kad gimnazijoje būtų kuriama saugi, 

bendradarbiavimu paremta ugdymo(si) aplinka. 

  Kryptingai buvo įgyvendinamas mokinių karjeros 

kompetencijų ugdymas –  dalyvavome nacionaliniame  

 

projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme“. Sukurta mokinių ugdymo karjerai sistema,  

parengtas ugdymo karjerai specialistas. 

     Plėtojant gimnazijos materialinę ir techninę bazę 

atnaujinta kompiuterinė įranga kabinetuose, įsigytos dar 

dvi interaktyvios lentos, pagal mokytojų poreikį nupirktos 

mokymo priemonės gamtos, lietuvių kalbos, matematikos 

ir kitų dalykų kabinetams, pakeisti baldai dorinio ugdymo 

kabinete.  Kiekvienas mokytojas laisvai galėjo naudotis 

individualizuotam darbui skirtu kabinetu. Gimnazijos 

mokymo bazę galima vertinti kaip tenkinančią mokinių ir 

mokytojų poreikius, prioritetas dabar turėtų būti teikiamas 

jos efektyviam panaudojimui. Iš numatytų priemonių 

plėtojant materialinę bazę neįgyvendintas sporto aikštyno 

apšvietimo projektas, kuriam atlikti reikalinga  

savivaldybės pagalba. 

       Įtvirtinant aukštų lūkesčių ir sėkmės kultūrą 

gimnazijoje susitarta dėl veiklos kokybės kriterijų. 

Patvirtinta „Romuvos“ gimnazijos kokybės samprata 

(2014 m. birželio 16 d. gimnazijos direktoriaus įsakymas 

Nr. V – 128). Gimnazijos veiklos kokybė orientuota į 

besimokantįjį, siekiama, kad būtų atsižvelgiama į 

kiekvieno mokinio individualius prigimtinius gebėjimus, 

kad  kiekvienas patirtų sėkmę tiek dalykinių, tiek ir 

bendrųjų asmens kompetencijų srityse. Savo veiklą 

gimnazija grindžia bendražmogiškomis vertybėmis, iš 

kurių svarbiausios - individualių gebėjimų ir poreikių 

pripažinimas, bendradarbiavimas bei atsakomybė.  

      Gimnazijos kultūra formuojama laikantis tobulėjimo, 

lygiateisiškumo, pagarbos ir tolerancijos principų. 

Pripažįstama, kad svarbūs ne tik rezultatai, bet ir jų 

pasiekimo būdai, t. y. ugdymo procesas. Siekiama, kad  

mokymas(is) būtų  partneriškas, padedantis įprasminti 

žinias, pasirinkti savo karjeros kelią. 

      Bendradarbiavimo, partneriškumo buvo siekiama ir 

įgyvendinant mokyklinius bei tarptautinius projektus. 

Ryškiausi mokykliniai projektai: „Zigmo Gėlės tradicija“, 

Teodoro Grotuso eksperimentų konkursas ir „Gimnazijos 

knyga“. Pirmasis projektas padėjo ugdyti mokinių 

kūrybiškumą, savo krašto pažinimą, antrasis – gilinti 

gamtos mokslų žinias, o trečiasis - dar aiškiau suvokti, kad 

rytojus prasideda čia ir dabar. 

       Džiaugiamės, kad kasmet mūsų mokiniai gali 

dalyvauti tarptautiniuose mokinių delegacijų mainuose, 

plėsti savo akiratį ir būti tikrais Europos ir pasaulio 

piliečiais, dalintis savo kultūra su kitų šalių atstovais. 

Atliktas tyrimas apie projektinės veiklos veiksmingumą 

patvirtino šios srities prasmingumą ir naudą. 

       Bendradarbiavimo ir partnerystės tinklai buvo 

plėtojami ir stiprinami įvairiose srityse, šiais metais 

gimnazijoje suorganizuota socialinių partnerių 

konferencija dar kartą parodė, kad bendradarbiaujame 

pozityviai, bendradarbiavimas yra abipusis ir prisideda prie 

mokinių ugdymo, jų bendrųjų ir dalykinių gebėjimų 

plėtojimo 

       Posėdyje nutarta pripažinti, kad 2014 m. veiklos 

programa ir 2014-2016 m. strateginis planas įgyvendinami 

nuosekliai. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina 

Sitnikienė 
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2013-2014 m. m. pabaigoje gimnazijoje 

atlikus apklausą (dalyvavo 571 gimnazistas) 

paaiškėjo, kad dauguma mokinių čia jaučiasi 

gerai, saugiai, 83 % teigia, jog gimnazijoje gavo 

viską, ko ir tikėjosi. Džiugu, kad, mokinių 

nuomone, jų mokymosi laikotarpiu 

administracija, mokytojai 

savo darbą stengėsi atlikti 

kuo geriau. Stengėsi ir 

patys mokiniai - 71%  

pirmokų ir antrokų rašo, 

kad norėdami išsiaiškinti 

mažiau suprantamus 

dalykus bendraudavo su 

mokytojais, draugais. 

Visgi 14 % mokinių 

pripažino, kad neskyrė 

mokymuisi tiek dėmesio ir laiko, kiek galėtų.  

         Mokymo(si) procese dalyvavo ir tėvai – 

68 % gimnazistų rašė, jog tėvai nuolat peržiūri 

el. dienyną, domisi, kaip jų vaikams sekasi 

mokslai. 

 

 

 

  Net 92 % tėvų, atsakinėjusių į klausimus, 

džiaugėsi, kad jų vaikas mokosi „Romuvos“ 

gimnazijoje. Jie pastebi, jog gimnazijoje 

išklausomos visų nuomonės ir pasiūlymai, 

teikiama pakankamai daug informacijos apie 

vaiko mokymąsi. Gimnazijos mokytojais tėvai 

linkę pasitikėti, jaučia 

auklėtojų pastangas burti 

klasių kolektyvus.  

     Dėkojame mokiniams, ir 

tėvams už išsakytus 

pastebėjimus ir pasiūlymus, 

ką gimnazijoje būtų galima 

keisti, į ką ateityje turėtume 

atkreipti dėmesį. Kiekvieno 

iš Jūsų nuomonė yra labai 

svarbi ir nuolat skatina 

gimnaziją tobulėti. Manome, jog ir šiais mokslo 

metais mums pavyks sėkmingai 

bendradarbiauti.  

  

 Psichologė Inga  Maslauskienė 

         

 

 

 

 

 

      Informacija apie karjeros pasirinkimus 

padeda suvokti savo galimybes, apribojimus ir 

dinamiško, vis sudėtingėjančio darbo pasaulio 

reikalavimus. Ši informacija, kaip informacija 

apie save, yra sėkmingo karjeros valdymo ir 

tinkamų karjeros sprendimų pagrindas. Savęs ir 

aplinkos pažinimas nėra vienkartinis veiksmas. 

Karjeros tyrinėjimas – visą gyvenimą trunkantis 

procesas.  

      Žinios apie karjeros galimybes neatsiranda 

savaime. Reikia gebėti iš didžiulio mus 

pasiekiančio srauto atsirinkti karjeros 

sprendimams reikalingą informaciją, tinkamai ją 

apdoroti, išskirti svarbius aspektus. Todėl būtini 

informacijos apie karjerą interpretavimo ir 

įvertinimo gebėjimai.  

      Gimnazijoje dirba karjeros koordinatorė 

Ingrida Saunorienė (105 kab.), kuri kviečia 

mokinius aktyviai domėtis savo karjeros 

projektavimu, studijų bei profesijų pasauliu. 

Mokiniai gali individualiai konsultuotis, gauti 

atsakymus į jiems rūpimus klausimus, atlikti 

įvairius savęs pažinimo testus. Informacija apie 

karjeros planavimą, renginius, atvirų durų 

dienas, aktualius interneto puslapius skelbiama 

ir gimnazijos svetainės skiltyje „Karjeros 

centras“.  

   

          

 

          Karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė 
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       Džiugu, kad šiais mokslo metais gimnazijos bendruomenė tęsia bendradarbiavimą su 

partnerinėmis mokyklomis iš Norvegijos ir Suomijos, toliau siekia 

kartu tobulinti mokinių mokymosi motyvaciją, ugdymo kokybę 

tarptautiniame NordplusJunior projekte „Praktinių metodų 

taikymas kiekvieno mokinio pažangai“. Be to, gimnazijos 

bendruomenei atsiveria galimybė susipažinti su ugdymo proceso 

organizavimu Latvijos, Estijos, Švedijos, Farerų salų mokyklose, 

vykdant Nordplus tinklų projektą „Ugdymo kokybės tobulinimas 

Baltijos ir Šiaurės šalių mokyklose“;  dalijamasi gerąja tarptautine 

patirtimi ir ieškoma būdų, kaip efektyvinti mokyklų valdymą Šiaurės ir Baltijos šalių mokyklose. 

      Mokiniai, kurie domisi sveika gyvensena, ekologinėmis ar socialinėmis problemomis, 

informacinėmis technologijomis, menais, šalies gyvenimu ar kitomis sritimis, nori ugdyti savo 

kūrybiškumą ar atlikti įdomius gamtos mokslų eksperimentus, kviečiami įgyti naujų žinių bei tobulinti 

savo gebėjimus įvairiuose gimnazijoje vykdomuose projektuose. Išsamią informaciją apie projektinę 

veiklą gimnazijoje rasite internetinėje svetainėje. Jei susidomėjote kokiu nors projektu ar turite naujų 

projektinių idėjų, kreipkitės į gimnazijos projektų koordinatorę Dianą Nemeikienę (324 kab.).  

           Projektų koordinatorė Diana Nemeikienė 

 

 

 

 

 
 

 

        Šiandien drąsiai galime pasakyti, kad Jūsų vaikai mokosi vienoje iš moderniausių gimnazijų mieste, 

o gal ir respublikoje. Ugdymo procese naudojamos pažangios mokymo ir informacinės priemonės, 

gimnazistai aprūpinti vadovėliais, stengiamasi, kad bibliotekoje netrūktų grožinės, programinės, 

pedagoginės literatūros. Auga mokytojų dalykinė kompetencija. Mokiniams įrengtos poilsio zonos, 

gimnazijoje palaikoma švara ir tvarka. Bet visa tai atsirado ne staiga – tai kruopštaus ir nuoseklaus 

devynerių metų darbo rezultatas. Tam buvo reikalingos miesto biudžeto, mokinio krepšelio lėšos, taip pat 

panaudota gimnazijos bendruomenės 2 procentų parama. Tėvų 2 procentų paramos lėšų 2013 metais 

gauta 22987,97 Lt. Šios lėšos, pritarus gimnazijos tarybai ir mokinių seimui, panaudotos  kompiuteriams 

skaitykloje atnaujinti (2000 Lt), aktų salei modernizuoti (11940 Lt), sporto salės informacinei švieslentei 

pirkti (8200 Lt). Lėšų likutis perkeltas į kitus metus.  Gimnazija turi dar daug planų – būtina turtinti 

bibliotekos fondus, įrengti dar vieną individualizuotą mokymo kabinetą, patalpą, skirtą mokinių 

savarankiškam mokymuisi, aktyvinti popamokinę veiklą. Savarankiško mokymosi kabineto paskirtis –

mokytis ,,langų“ metu ir po pamokų. Kiekvienais metais mokiniams ir jų tėvams pateikiame anketas, kad 

išsiaiškintume, kaip tikslingai panaudoti gautas lėšas. 

        Tikiuosi, kad Jūs būsite aktyvūs gimnazijai skirdami 2 procentų paramą šiais metais bei teiksite 

pasiūlymus dėl jos panaudojimo tikslingumo. Savo pasiūlymus dėl 2 procentų paramos panaudojimo 

galite pateikti e-paštu romuvos.gim@siauliai.lt ar perduoti klasių auklėtojoms. 
 

   Gimnazijos direktorius  

Vytautas Giedraitis 
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          Biblioteka – tai žmogaus dvasinių 

vertybių lobynas. Knyga buvo, yra ir bus 

niekad neišsenkantis žinių šaltinis.  

          Bibliotekoje kasmet vadovėlių, grožinės, 

programinės, mokslinės literatūros bei kitų 

laikmenų fondas turtinamas atsižvelgiant į 

mokytojų, mokinių, kitų specialistų 

rekomenduojamą pasiūlą bei poreikius, 

susijusius su švietimu  bei asmenybės 

tobulėjimu. 2014 metais atnaujintas 1–4 

klasių vadovėlių fondas:  2 klasių 

mokiniams nupirkti nauji rusų kalbos 

vadovėliai (175 vnt.) , 3–4 klasėms – 

biologijos vadovėliai (4 dalys po 80 vnt.). 

Lapkričio mėnesį visi ketvirtokai gaus 

naujas „Lietuvių literatūros chrestomatijas“ 

(1 ir 2 d.).  Informacinių technologijų 

kabinete 1-4 klasių mokiniai gali naudotis 

naujais informacinių technologijų 

vadovėliais („Šiuolaikinis žvilgsnis į 

programavimo pagrindus“, „Pasaulis 

kompiuteryje“, „Informacinių technologijų 

valstybiniam brandos egzaminui užduočių 

pavyzdžiai“).          Didelis dėmesys 

kiekvienais metais skiriamas Metų knygos 

rinkimų organizavimui. Spalio mėnesio 

pabaigoje perkamos lietuvių autorių knygos (po 

1-2 egzempliorius), pretenduojančios tapti 

Metų geriausiomis. 2014 metais bus parengta 

net 12 stendinių pranešimų apie jubiliejines 

rašytojų, 

 

 

 visuomenės veikėjų sukaktis. Bibliotekoje 

nuolat eksponuojama naujausia mokslinė, 

dalykinė literatūra, kaupiami įvairūs 

spaudiniai, metodinė medžiaga. Bibliotekos 

bei skaityklos erdvės tikslingai panaudojamos 

organizuojant kultūrinius renginius, viešas 

diskusijas, susitikimus su akademinės 

visuomenės atstovais, žinomais žmonėmis. 

Bibliotekoje puoselėjamos 

gražios kūrybos eksponavimo 

tradicijos – mokiniai ir 

mokytojai pristato personalines 

kūrybinių darbų parodas. 

Gruodžio mėnesį gimnazijos 

bendruomenė tradiciškai 

kviečiama dalyvauti labdaros 

akcijoje „Knygų Kalėdos“, dalis 

surinktų knygų dovanojama 

socialiniams partneriams – 

Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazijai. Skaitykla niekad  

nebūna tuščia – gimnazistai čia mokosi 

savarankiškai, konsultuojasi, padeda vieni 

kitiems, dirba grupėse, ieško informacijos, čia  

randa ir ramią atokvėpio valandėlę.  

 

 

Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė 

 

 

 

 

 

 

 

Primename, kad šiais mokslo metais įvestas aprangos kodas: kiekvieną dieną gimnazistai privalo 

dėvėti  tamsiai mėlyną (tamsiai pilką, juodą) viršutinę rūbų dalį: švarką arba  medžiaginę / megztą 

liemenę ar megztuką. Žiemą po švarku gali būti megztukas aukštu kaklu. Visiems privalomas gimnazijos 

ženklelis. Apatinė aprangos dalis – kelnės, džinsai, sijonas pasirinktinai. Per renginius po švarku 

privaloma dėvėti šviesius marškinius ar šviesią palaidinę. Gimnazijoje negalima nešioti kepurių, kitų 

galvos apdangalų, gobtuvų.  

Mokinių seimas, atsižvelgdamas į klasių seniūnų tarybos išsakytą nuomonę, teikė gimnazijos 

direktoriui siūlymą dėl laisvesnės gimnazistų aprangos paskutinę savaitės dieną – penktadienį. Tą dieną, 

jei nėra išskirtinės šventės mokykloje, mokiniai gali nesilaikyti nustatyto aprangos kodo, tačiau  negalima 

dėtis kepurių, kitų galvos apdangalų, gobtuvų. Sportinę aprangą galima dėvėti tik treniruotėse/varžybose.                                             

  

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Marta Benaitytė 
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Kaip ir kiekvienais metais  gimnazija 

mokslo metus pasitinka naujovėmis... Ne išimtis 

ir popamokinė veikla. Didžiausia naujiena 

šiemet ansamblio „Fresco“ (vadovė Aušra 

Kardašienė) atsiradimas.  Ansamblis jau daugelį 

metų gyvavo „Romuvos“ progimnazijoje,  jo 

pavadinimas  šešerius metus buvo „Lašeliai“.   

Kolektyvas daugelio konkursų laureatas. Patys 

aukščiausi kolektyvo įvertinimai –  du kartus 

laureatas baigiamajame Lietuvos  vaikų ir 

moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ 

ir sidabro diplomas tarptautiniame festivalyje-

konkurse „Šiauliai Cantat 2011“. Nuo 2012 

mokslo metų keitėsi ansamblio sudėtis ir 

pavadinimas. Taigi, dabar tai vokalinis 

ansamblis „Fresco“ (išvertus iš italų kalbos 

„gaivus“). Kolektyvo nariai jau užaugo, tačiau 

sėkmingai tęsia savo veiklą gimnazijoje. Šiemet 

ansamblis pakviestas 

dalyvauti projekte „Dainuoju 

operą“, W.A.Mocarto operoje 

„Užburtoji fleita“, kurio 

idėjos autorė Triumfo arkos 

finalistė solistė Diana 

Tiškovaitė. 

Šiemet atsinaujinantis 

pučiamųjų instrumentų 

orkestro „Romuva“ (vadovas 

Romualdas Žukauskas) kolektyvas džiaugiasi 

pasipildęs naujais nariais – pirmų klasių 

mokiniais. Veiklą tęsia ir šokių kolektyvas 

„Eurika“ (vadovė Arnolda Kapačinskienė), 

gimnazijos mišrus choras (vadovė Aušra 

Kardašienė). Daug naujovių žada ir užsiėmimų 

„Keramikos subtilybės“ (vadovė Jolanta 

Gricienė) bei „Stiklo dekoratorius“ (vadovas 

Rimvydas Daužvardis) vadovai.  Tęsiasi aktyvi 

instrumentinės-vokalinės grupės veikla (vadovė 

Virginija Užienė). Techninės kūrybos mylėtojus 

kviečia būrelis „IT Robotika“ (vadovė Nijolė 

Bružaitė). Pirmuoju savo leidiniu jau nustebino 

„Žurnalistų klubas (vadovė Vida Norvaišienė). 

Gimnazijos įvykius šiemet pasiryžę fiksuoti 

„Fotografijos“ būrelio (vadovė Armidija 

Biliuvienė) nariai. Vietos visuomet atsiras 

„Dailės studijos“ (vad.Armidija Biliuvienė) 

rengiamoms parodoms 

ne tik gimnazijoje, bet ir 

miesto erdvėse.   

Tikimės šiemet 

tokių pat puikių rezultatų 

ir iš sportinės veiklos 

užsiėmimų. MMKL 

(miesto mokinių 

krepšinio lygos) turnyrui 

ruošiasi net dvi (jaunių ir 

jaunučių) komandos 

(vadovas Zenonas Sepetka), 

tęsiami ir sportinių žaidimų 

(vadovė Danguolė Gaubienė), 

tinklinio (vadovė Angelina 

Burdinienė) užsiėmimai, mokiniai 

gali rinktis „Jėgos ir fitneso“ 

(vadovas Alfonsas Jackus) būrelio 

užsiėmimus. 

 

Neformaliojo švietimo ir 

pagalbos skyriaus vedėja Marta Benaitytė

 

Naujienlaiškį rengė: 

A.Aleknienė                R.Malinauskienė   

M.Benaitytė                 I.Maslauskienė 

A.Biliuvienė                D.Nemeikienė   

K.Gerčaitė                   I.Saunorienė 

V.Giedraitis                V. M. Sitnikienė    

        

 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Dainų g. 7, tel. (8-41) 552901 

El. paštas romuvos.gim@siauliai.lt 

Svetainė www.romuvosgimn.lt 
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