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Strateginiai tikslai: 
1. Kokybiškas ugdymas.  

2. Pagalba mokiniams.  

3. Efektyvus turimos bazės panaudojimas. 

4. Tarptautinis bendradarbiavimas. 

                        Iš gimnazijos 2015-2017 metų strateginio plano 

 

 

 

 

       Šiandien drąsiai galime pasakyti, kad 

Jūsų vaikai mokosi vienoje iš moderniausių 

gimnazijų mieste. Ugdymo procesas 

aprūpintas pažangiausiomis mokymo 

bei informacinėmis priemonėmis, 

vadovėliais, bibliotekoje sukaupta 

pakankamai grožinės programinės 

literatūros. Mokiniams įrengtos 

poilsio ir savarankiško mokymosi 

erdvės, gimnazijoje palaikoma švara 

ir tvarka. Bet visa tai atsirado 

palaipsniui – tai kruopštaus, 

nuoseklaus ir atsakingo devynerių metų darbo 

rezultatas. Tam panaudotos miesto biudžeto, 

mokinio krepšelio lėšos ir gimnazijos 

bendruomenės 2 procentų parama. Tėvų 2 

procentų paramos 2014 metais (už 2013 m.) 

gauta 20626,54 Lt.  

       Dėkoju visiems, kurie 

geranoriškai 2 procentus nuo 

2013 metais sumokėtų 

mokesčių skyrėte ,,Romuvos“ 

gimnazijai. Skirti ar ne šią 

paramą gimnazijai – laisvas 

Jūsų pasirinkimas. Visada 

kviečiu mokinių tėvus esant 

galimybei 2 procentus ar dalį paramos skirti  

būtent ,,Romuvos“ gimnazijai.  

 

        

2015m. vasaris, Nr.5 

 

Gimnazijos veikla grindžiama  aiškiais susitarimais dėl vertybių, kokybės, strateginių tikslų ir 

pažangos, būdų bei priemonių jiems įgyvendinti. Santykiai paremti bendradarbiavimu ir atsakomybe, 

visų pastangos vienijamos tam, kad gimnazija taptų  galimybių atskleidimo, saviraiškos, kūrybiško 

mokymosi erdve. Čia įprasminamos žinios, pasirengiama kryptingai ir atsakingai rinktis tolimesnį savo 

karjeros kelią.  
 

                  „Romuvos“ gimnazija 

NAUJIENLAIŠKIS 

Atsakomybė 

Atsakingi mokytojai, 

atsakingi mokiniai, 

atsakingi tėvai 

Pažangos siekis 

Kiekvienam padėsime    

pasiekti pažangą 

 

Tėvų paramos lėšos - mokinių ugdymo sąlygoms pagerinti 

 

Bendradarbiavimas 

Kartu galime pasiekti 

daug daugiau, nei 

veikdami atskirai 
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 Kodėl tai daryti verta? 

        Pirmiausia dėl to, kad skirtos lėšos tiesiogiai atitenka Jūsų vaiko poreikių tenkinimui. Už gautas 

paramos lėšas įsigyjamos įvairios mokymo priemonės, organizuojami renginiai, modernizuojama ugdymo 

aplinka, perkami kompiuteriai, rengiamos poilsio zonos, remiami sporto ir meno kolektyvai. Žinoma, 

gimnazija išsiverstų ir be šių papildomų pinigų, tačiau mokinių gyvenimas čia būtų ne toks patrauklus, 

įdomus ir turiningas. 

         Antra svarbi priežastis yra ta, kad Jūs ir Jūsų vaikai gali tiesiogiai dalyvauti skirstant paramą. Šiais 

metais Mokinių seimas pristatė paramos lėšų panaudojimo projektą, kurį rengiant dalyvavo visi 

gimnazistai – mokiniai diskutavo klasėse, teikė siūlymus, analizavo gimnazistų poreikius, vertino 

mokyklos galimybes. Mokinių seimo parengtas paramos lėšų panaudojimo sąmatos projektas buvo 

pristatytas tėvams per TAMO dienyną. Po tėvų svarstymo jis iš esmės nepakito ir bus teikiamas tvirtinti 

Gimnazijos tarybai. 

        Tikiuosi, kad ir šiais metais, gerbiami Tėveliai,  būsite aktyvūs ,,Romuvos“ gimnazijos rėmėjai.  

 

                                  Pagarbiai 

Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis 

 

 

 

 

 

Pasibaigus I pusmečiui galima 

pasidžiaugti 1-2 klasių mokinių padaryta 

mokymosi pažanga bei pasiekimais 

konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

Palyginus praėjusių mokslo 

metų metinius įvertinimus ir šių  

mokslo metų I pusmečio 

rezultatus, matyti, kad 80 

pirmokų ir 84 antrokai padarė 

pažangą, jų pažymių vidurkis 

padidėjo. 

        Pirmų klasių mokinių 

rezultatai  rodo, kad jaunieji  

gimnazistai sėkmingai  žengė 

pirmuosius žingsnius gimnazijoje,  atskleidė  

savo gebėjimus, stengėsi pateisinti ne tik savo, 

bet ir tėvų bei mokytojų  lūkesčius. Džiugu, 

kad per šį laikotarpį iš gimnazijos neišvyko nė 

vienas pirmos klasės mokinys. Ypač 

sėkmingas ir rezultatyvus šis pusmetis  buvo 

aštuonioms pirmų klasių mokinėms: Rimgailei 

Znutaitei (1b), Skaistei Jankauskytei (1c), 

Domantei Devenytei (1d), Beatričei 

Burneikaitei, Domantei Janulytei, Karolinai 

Pieškutei, Ivetai Ralytei, Enrikai Vyčaitei (1e), 

kurios jį baigė labai gerai. 60 pirmokų  gali 

pasidžiaugti, kad jų pusmečio dalykų žinios ir 

gebėjimai  įvertinti  7-10 balais. Net 34 

jaunieji gimnazistai pateko į  gimnazijos Top-

100.  Yra pirmokų, kurie per penkis mokslo 

metų mėnesius nepraleido nė vienos pamokos. 

Tai Gintarė Vasiukevičiūtė (1b), Neda Norkutė 

(1c), Rokas Žlabys (1c ), Ugnė Vingytė (1e).  

        Pirmo pusmečio rezultatais džiaugiasi ir 

antrokai: Paulius Marcinkus, Jokūbas 

Pelanskis, Ugnė Jurgelytė (2a), Paulina 

Janulytė, Dovilė Gustytė (2c), Mantvydas 

Glazauskas (2d), kurių visų 

dalykų pirmojo pusmečio žinios 

ir gebėjimai įvertinti puikiai ir 

labai gerai. 37 antrokų 

žemiausias pusmečio 

įvertinimas - 7 balai, 24 pateko į 

gimnazijos TOP - 100. Gabrielė 

Lingytė (2a), Vaidotas Daukša 

(2d), Eimantas Medžiūnas (2e), 

Kajus Kazlauskas (2f) gali 

pasigirti, kad šiais mokslo metais dar 

nepraleido  nė vienos  pamokos. Tikimės, kad 

ir kiti antrokai  įveiks iškilusias kliūtis ir 

sėkmingai pasieks pagrindinio išsilavinimo 

finišą. 

Jaunieji gimnazistai jau garsina „Romuvos“ 

vardą, skina pergalių laurus miesto dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, sportinėse 

varžybose. Ne viena pergale džiaugiasi 2a 

klasės mokinys Jokūbas Pelanskis, laimėjęs 

pirmąsias vietas miesto chemijos (mokytoja T. 

Šėporaitienė), biologijos (mokytoja L. 

Kneižienė) olimpiadose, tapęs Lietuvos 

mokinių fizikos (mokytojas R. Uža) 

čempionato nugalėtoju. Jokūbas atstovaus ne 

tik „Romuvos“ gimnazijai, bet ir Šiaulių 

miestui Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 

respublikiniame ture. Antrokas Kristijonas 

Žalys Šiaulių miesto anglų kalbos konkurse  
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1-2 klasių mokiniams užėmė pirmą vietą ir 

atstovaus Šiaulių miestui respublikiniame 

anglų kalbos konkurse Kaune. Mokinį ruošė 

mokytoja D. Nemeikienė. Miesto biologijos 

olimpiadoje Kristijonas užėmė trečią vietą 

(mokytoja L. Kneižienė). 2e klasės mokinio 

Airido Labino eilėraščiai miesto Jaunųjų 

filologų konkurse pripažinti geriausiais ir 

išsiųsti į šalies etapą. Airidas - ir Lietuvos 

edukologijos universiteto organizuoto 

moksleivių trumposios prozos konkurso 

nugalėtojas. Jo lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja – D. Vėlaitienė. 

   Sėkmė lydėjo ir jaunuosius matematikus. ŠU 

organizuotoje Šiaulių apskrities gimnazijų 1 - 

4 klasių  moksleivių  matematikos olimpiadoje 

pirmą vietą  pelnė 1e klasės mokinė Beatričė 

Burneikaitė ( mokytoja D. Alasauskienė), 

trečias vietas -  antrokas Jokūbas Pelanskis 

(mokytoja Z. Savickienė) ir pirmokas Nedas 

Šimoliūnas (mokytoja D. Alasauskienė). 

Šiaulių apskrities mokinių komandiniame 

matematikos uždavinių sprendimo konkurse 

1b klasės mokinys Ignas Kaveckas ir antrokas 

Jokūbas Pelanskis kartu su vyresniaisiais 

gimnazistais laimėjo antrą vietą, o 1d klasės 

mokinys  Nedas Šimoliūnas ir antrokas Paulius 

Marcinkus – trečią. 

  Jaunieji gimnazistai nenusileidžia ir 

sportinėse rungtynėse. Olimpinio festivalio 

varžybose mieste gimnazijos merginų tinklinio 

komanda tapo nugalėtoja, vaikinai tinklininkai 

užėmė antrą vietą. 

     3-4 klasėse šiais mokslo metais mokosi 305 

mokiniai. I pusmečio bendras pažymių 

vidurkis - 6,8. Net 85,63 proc. 3-4 klasių 

mokinių I pusmetį baigė be neigiamų 

įvertinimų, iš jų 26,78 proc. mokinių visi 

įvertinimai aukštesni nei 7. Džiaugiamės, jog 

Laucius Deividas (3a), Ramonaitė Justina (3a), 

Miltinytė Goda (3e), Striaukaitė Mingailė (3e),  

Diktanas Arnas (4a), Jurkutė Ignė (4a), 

Vėlaitis Viltautas (4b) I pusmetį baigė labai 

gerais įvertinimais. Savo rezultatais labiausiai 

džiugina 3a, 3d, 3e, 4a, 4b klasių mokiniai. 

Lyginant su 2013 – 2014 m.m. I pusmečio 

rezultatais 3-4 klasių mokinių mokymosi 

kokybė išaugo 4 proc. Klasių mokinių 

pažangumas lyginant su praeitų metų 2 klasių 

pažangumu išaugo 1 proc.  

         Vyresnieji gimnazistai irgi dalyvauja 

miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose. 

Jų laimėjimai džiugina mokytojus, tėvus. 3e 

klasės mokinė Goda Miltinytė (mokytoja 

D.Vėlaitienė) miesto lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiadoje užėmė pirmą vietą ir 

pateko į respublikinį etapą. Filologų konkurse 

ketvirtokės Ievos Ivanovos (mokytojos 

N.Jackus ir D.Četvergienė) vertimai buvo 

įvertinti geriausiai ir atrinkti į respublikinį 

turą. Ieva vertimų konkurse, kuris vyko Šiaulių 

universitete, laimėjo trečią vietą. 3e klasės 

mokinė Ilmena Povilaitytė Šiaulių miesto 

meninio skaitymo konkurse laimėjo antrą vietą 

(mokytoja D.Vėlaitienė). Trečiokė Karolina 

Maciūtė (mokytoja D. Nemeikienė) anglų 

kalbos olimpiadoje užėmė antrą vietą. 4a 

klasės mokinė Ignė Jurkutė ir jos mokytoja L. 

Kneižienė džiaugiasi miesto biologijos 

olimpiadoje laimėta antra vieta. Šiaulių 

apskrities matematikos olimpiadoje sėkmė 

lydėjo gimnazijos vaikinus: ketvirtokas Arnas 

Diktanas (mokytoja D.Alasauskienė) ir 3e 

klasės mokinys Linas Zacharovas (mokytoja 

V.Daugelavičiūtė) buvo pirmi, trečiokas Linas 

Sasnauskas (mokytoja J.Balsevičienė) užėmė 

trečią vietą. Trečiokė Justina Ramonaitė 

Saulėtekio gimnazijoje vykusiame 

samprotaujamųjų rašinių kūrimo konkurse 

užėmė antrą vietą (mokytoja V.Norvaišienė) 

   Smagu, kad mūsų gimnazistai stengiasi, kad 

daugelis ryžtingai siekia savojo tikslo, o jų 

laimėjimai garsina mokyklą mieste, 

respublikoje. 

 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja 

Tatjana Tekorienė 

Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja 

Kristina Gerčaitė

 
 

 

        Gimnazijos antrokų pavasarį laukia 

rimtas išbandymas. Prieš keletą metų  į 

Lietuvos  mokyklas atėjo kalbų mokėjimo 

vertinimas pagal Europos kalbų mokėjimo 

lygių sistemą. Užsienio kalbos mokėjimo 

lygio nustatymo testo paskirtis - įvertinti 2 

klasės mokinių anglų, prancūzų, rusų ar 

vokiečių kalbos gebėjimus pagal bendrąsias 

ugdymo programas, teikti mokykloms 

informaciją užsienio kalbų vidurinio ugdymo 

turiniui organizuoti, formuojant mokinių 

grupes mokytis užsienio kalbų, t. y. 

Antrokų pasiekimų patikrinimas 
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neatsižvelgiant į tai, ar mokinys pagal 

pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos 

kalbos kaip pirmosios ar antrosios užsienio 

kalbos, nustačius, kad mokinio pasiekimai yra 

o  B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo 

programą siūloma rinktis B2 lygio 

kursą; 

o A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo 

programą siūloma rinktis B1 lygio 

kursą; 

o A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo 

programą siūloma rinktis A2 lygio 

kursą. 

     

       Tai pagalba mokytojui ir mokiniui 

pasinaudoti testo teikiama informacija ir 

padėti mokiniui pasirinkti būsimą mokymosi 

kursą.  

        Nuo 2012 m pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimas yra privalomas. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

organizavimo ir vykdymo apraše teigiama, 

kad asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja tik 

tuomet, jei yra baigęs pagrindinio ugdymo 

programą (t.y. 2 klasėje visi metiniai dalykų 

įvertinimai yra teigiami) ir pasitikrinęs 

lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus. 

Išimtis taikoma mokiniams, kurie 

švietimo ir mokslo ministro 

nustatytais atvejais nuo 

patikrinimo yra atleisti. 

        Antrokai jau sausio - 

vasario mėnesiais  pasirašytinai 

supažindinami su pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarka, 

patikrinimo tvarkaraščiu ir 

instrukcijomis. Jei atsiras 

mokinių, patikrinime negalinčių dalyvauti  dėl 

pateisinamos priežasties, mokyklos 

direktoriui leidus ir tai įregistravus duomenų 

perdavimo sistemoje, jie galės dalyvauti  

vasaros viduryje vyksiančiame 

pakartotiniame pasiekimų patikrinime. 

Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną 

mokiniui susirgus, jis pats arba jo artimieji 

apie ligą turi pranešti ne vėliau kaip kitą dieną 

po pasiekimų patikrinimo. Remiantis tėvų 

(globėjų) pateiktu prašymu ir gydytojų 

konsultacinės komisijos pažyma mokinys nuo 

dalyvavimo pasiekimų patikrinime 

atleidžiamas.  Antrokai, be pateisinamos 

priežasties nustatytu laiku neatvykę į 

pasiekimų patikrinimą, savo žinias galės 

pasitikrinti tik kitais metais. 

       Atvykdamas į pasiekimų patikrinimą 

gimnazistas privalo turėti asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės 

kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje,  

jeigu neturi 16 metų – mokinio pažymėjimą), 

prie įėjimo į dalyko pasiekimų patikrinimo ar  

pasiekimų patikrinimo dalies raštu patalpą 

esančiame sąraše sužino savo grupę ir 

vykdymo protokole nurodytą vietą. Turi tik 

pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijoje 

nurodytas priemones, gimnazistams 

draudžiama į patalpą įsinešti asmeninių 

daiktų, išskyrus rašymo (pieštukus, mėlyna 

spalva rašančius rašiklius) priemones. Į 

pasiekimų patikrinimą gimnazistai ateina 

apsirengę pagal gimnazijoje nustatytą  

aprangos kodą, nevėluoja. Gimnazistai, 

pavėlavę ne daugiau kaip 30 minučių, 

patikrinime dalyvauti gali, bet užduočių 

atlikimo laikas jiems nepratęsiamas. 

Gimnazistai turi prisiminti, kad darbus reikia 

rašyti tvarkingai, įskaitomai, galutinį 

atsakymą parašyti tik mėlynai 

rašančiu rašikliu, nesinaudoti 

korektūros priemonėmis, klausyti 

mokytojo (vykdytojo) nurodymų, 

užduotis atlikti savarankiškai, 

nesikalbėti tarpusavyje, 

netrukdyti kitiems. 

       Prašymai dėl mokinio 

dalyko(ų) pasiekimų patikrinimo 

įvertinimo pakeitimo 

nenagrinėjami. Mokiniui per 3 

darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos 

leidžiama susipažinti su darbu dalyvaujant  

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjui bei 

vienam iš dalyko vertinimo komisijos narių. 

       Lietuvių kalbos viešojo kalbėjimo 

patikrinimas bus vykdomas ugdymo procese 

kovo 26-27 dienomis, o raštu – birželio 2 

dieną. Mokinių matematikos pasiekimai bus 

tikrinami birželio 9 dieną. 

       Linkime antrokams rimties, susikaupimo, 

atsakingo požiūrio. Sėkmės. 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja  

Tatjana Tekorienė 

    

 



 5 

 

 

 

 

                                    

 

        Antros klasės gimnazistai – tai mažieji 

mūsų abiturientai. Netrukus jie rankose turės 

individualius ugdymosi planus, kuriuose 

reikės pažymėti, kokių dalykų  mokysis 

vienuoliktoje klasėje. Ką  svarbu žinoti 

pačiam mokiniui ir tėvams 

vaikui baigiant pagrindinio 

ugdymo programą?  

        Be abejo, svarbiausia 

apsispręsti, kur vaikas mokysis 

toliau – profesinėje mokykloje 

ar gimnazijoje?  Čia labai 

svarbu teisingai įvertinti savo 

jėgas ir tikslus.  Jeigu 

neplanuojama sieti ateities su  

studijomis aukštojoje mokykloje, mokymosi 

rezultatai gimnazijoje nėra džiuginantys -  

nereikėtų  bijoti rinktis mokymosi profesinėje 

mokykloje. Juk  ten mokslas trunka tik trejus 

metus,  įgyjamos šiuo metu darbo rinkoje 

paklausios specialybės ir, baigus profesinę 

mokyklą, galima iš karto pradėti dirbti.  

        Jeigu planuojama siekti aukštojo mokslo 

diplomo, tada reikia labai atsakingai 

susidaryti savo individualų mokymosi planą. 

Juk III gimnazijos klasė (vienuolikta) – 

ypatinga, nes mokiniai pasirenka tuos 

dalykus, kurių jiems prireiks norint studijuoti 

pageidaujamą profesiją.  

       Dažnai  mokiniai ir jų tėveliai ima 

panikuoti: vaikai  nežino,  kokią profesiją  

 

 

norės pasirinkti po dvejų metų, o tėvai kartais 

irgi nelabai gali patarti. Nereikia išsigąsti –   

ugdymosi planą galima sėkmingai susidaryti 

dar nepasirinkus konkrečios profesijos. 

Svarbu žinoti, kokia studijų sritis domina ir 

kas geriausiai sekasi. Reikia 

atsiminti, kad  studijos skirstomos 

į 6 mokslų  sritis: humanitarinių, 

socialinių, biomedicinos, 

technologijų, fizinių ir menų. 
Visos aukštųjų mokyklų studijų 

programos priskiriamos vienai ar 

kitai sričiai. Savo ugdymosi planą 

mokinys turėtų dėliotis taip, kad 

daugiausia dalykų mokytųsi iš jam 

artimos srities. Jeigu abejojama, kuri sritis 

traukia labiau, ir jei mokinys yra gabus 

kelioms, tai reikėtų rinktis tuos dalykus, kurių 

rezultatai įeina į abi sritis skaičiuojant 

stojamąjį konkursinį balą.  Kol kas dar nėra 

patvirtintos 2017 metų abiturientų stojimo 

sąlygos, bet galima orientuotis pagal 2016 

metų stojimo sąlygas. Tikėtina, kad jos mažai 

keisis. Susipažinti su 2016 metų stojimo 

sąlygomis  galima interneto svetainėje adresu  

http://www.lamabpo.lt/bendrasis-

priemimas/2016#727. Be to, visada galima 

konsultuotis su gimnazijos karjeros 

koordinatore Ingrida Saunoriene ( 105 kab.) 
 

 

Karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė

 

 

 

         

 

 

 

 Pasirinktą brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), galima 

laikyti, jei yra teigiamas to dalyko metinis įvertinimas ir išlaikyta kalbos įskaita (jei pasirenkamas 

kalbos egzaminas). 

 Abiturientas ar buvęs mokinys gali laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos 

egzaminą, neturėdamas metinio to dalyko įvertinimo. Tačiau jis privalo išlaikyti to dalyko įskaitą, 

jeigu nėra nuo jos atleistas. 

 Kandidatai iškart po kiekvieno egzamino galės atsiimti visų valstybinių brandos egzaminų savo 

užduoties sąsiuvinius. 

Trečios klasės belaukiant 
 

 

 

http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2016#727
http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2016#727
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 Anksčiau iš valstybinio brandos egzamino išėję kandidatai pasibaigus egzaminui per valandą galės 

atsiimti savo užduoties sąsiuvinį, vėliau sąsiuviniai bus sunaikinti. 

 Brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 2 dieną užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminu. 

Užsienio kalbų valstybiniai brandos egzaminai bus vykdomi šeštadieniais. 

 Abiturientas brandos atestatui gauti privalės išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – 

lietuvių kalbos (gimtosios). Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys. 

 Tų dalykų, kurių vykdomi valstybiniai egzaminai, mokykliniai brandos egzaminai nėra organizuojami.  

 Dalyko valstybinio brandos egzamino užduotyje klausimai/uždaviniai, atitinkantys bendrojo kurso 

programą, bus pažymėti sutartiniais ženklais.Visas brandos egzamino užduotis (tiek pažymėtas, tie 

nepažymėtas) reikia stengtis atlikti – nesvarbu, kokiu kursu mokinys mokėsi. Užduotys pažymėtos tik 

todėl, kad norinčiam racionaliai naudoti egzamino laiką būtų galimybė pradėti nuo paprastesnių, t.y. 

atitinkančių bendrojo kurso programą. Tačiau tai – paties mokinio pasirinkimas ir apsisprendimas. 

Įvertinimo taškai bus skaičiuojami iš visos užduoties galimų taškų. 

 Brandos egzaminus ir jų tipus mokiniai turės pasirinkti iki 2015 m. kovo 3 dienos. 

 Apie savo pasirinkimą mokiniai iki 2015 m. vasario 24 d. turės raštu informuoti mokyklos direktorių. 

Keisti pasirinkto egzamino (ar jo tipo) nebus galima. 

 Balandžio pradžioje mokiniai mokyklose galės sužinoti savivaldybės teritorijoje esančias mokyklas, 

kuriose jie laikys egzaminus. 

 Pakartotinėje sesijoje egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties 

nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinėje sesijoje. Mokiniai, per pagrindinę 

sesiją neišlaikę lietuvių (gimtosios) kalbos valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, galės 

perlaikyti tik mokyklinį brandos egzaminą. 

 Mokyklinių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai skelbiami per penkias darbo dienas nuo 

egzamino dienos, gimtųjų kalbų ir lietuvių kalbos (valstybinės) – per devynias darbo dienas. 

 Valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami per tris darbo dienas nuo Valstybinių brandos 

egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Numatoma visų valstybinių 

brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 11 d. 

 Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per tris darbo dienas nuo rezultatų 

paskelbimo dienos gali teikti apeliaciją mokyklos direktoriui, prašydamas vertinimo komisijos dar 

kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai įvertinti. 

 Valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatų vėliausias skelbimo terminas – liepos 16 d. 

 Brandos atestatas atiduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus į brandos atestato priedą įrašomas 

apeliacijos rezultatas. 
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 Abiturientai, pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų 

vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jeigu pretenduoja į 

visų studijų sričių universitetinių studijų programas, turi išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros 

valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą. Tie, kurie renkasi visų studijų sričių koleginių studijų 

programas, turi išlaikyti užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 

lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

Visą išsamią informaciją apie BE rasite: 

 Gimnazijos svetainėje www.romuvosgimn.lt; 

 Nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.egzaminai.lt; 

 Į klausimus atsakys vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė (101 kab.)  

Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė 

 

 

 

 

 

        Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje 

iniciatyvų, skatinančių tobulėti bei diegti 

naujoves, nestinga: šiais mokslo metais 

gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvauja 6 

tarptautiniuose,  3 respublikiniuose ir 12 

mokyklinių projektų. Projektinę veiklą 

organizuoja projektų koordinatorė D 

Nemeikienė.  

       Gimnazijos bendruomenė siekia plėtoti 

tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą su 

įvairių šalių mokyklomis. Džiaugiamės 

turėdami nuolatinius partnerius Skandinavijos 

šalyse (Norvegijoje, Suomijoje). Su jais šiais 

metais vykdome tarptautinį Nordplus Junior 

projektą „Praktinių metodų taikymas 

kiekvieno mokinio pažangai“. Projekto 

dalyviai mokosi taikyti mokykloje įgyjamas 

žinias gyvenime, atlikdami praktines gamtos 

mokslų, matematikos, istorijos, užsienio 

kalbų bei informacinių technologijų užduotis. 

Projekto metu 16 mokinių ir 8 mokytojos 

dalyvaus projektiniuose susitikimuose 

Suomijoje ir Norvegijoje.   

       Gimnazija kartu su partneriais iš 

Turkijos, Norvegijos ir Ispanijos vykdo ir 

tarptautinį Erasmus+ projektą „EUapps4us“. 

Dirbdami tarptautinėse grupėse, projekto 

dalyviai kurs telefonines mokomąsias 

programėles, kurios padės mokiniams gilinti 

įvairių dalykų žinias. Projekto metu daug 

dėmesio bus skirta kitų kultūrų pažinimui bei 

efektyviam, kūrybiškam informacinių 

technologijų panaudojimui ugdymo procese. 

        Tarptautinio Baltijos jūros (vadovė E. 

Katilavičienė) projekto metu organizuojami        

įvairūs ekologiniai renginiai, renkami ir 

analizuojami duomenys apie Baltijos jūros 

augmeniją ir gyvūniją, ugdoma mokinių 

ekologinė kultūra. Mokiniai propaguoja 

sveiką gyvenseną mokykloje, skatina 

bendraminčius atsisakyti žalingų įpročių bei 

kovoti su smurtu, dalyvaudami šalies 

saugumo prevencijos projekte „Be smurto“ 

(vadovė R. Samuilovienė), kurį inicijuoja VO 

„Gelbėkit vaikus“. Gimnazijos mokiniai taip 

pat dalyvauja respublikiniame projekte „Mes 

rūšiuojam“ (vadovė K. Česnauskaitė), kuris 

Projektai gimnazijoje 

 

http://www.egzaminai.lt/
http://www.romuvosgimn.lt/doc/2013-2014/projektai/Baltijos-juros-projektas.pdf
http://www.romuvosgimn.lt/doc/2013-2014/projektai/Baltijos-juros-projektas.pdf
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ugdo aplinkosauginę kultūrą ir skatina atliekų 

rūšiavimą.  Šiais mokslo metais gimnazijos 

mokytojai inicijavo net 12 gimnazijos 

projektų. Daug dėmesio skiriama mokinių 

kūrybai, saviraiškai, tiriamajai veiklai. 

        Džiaugiamės gimnazijos mokinių ir 

mokytojų aktyviu dalyvavimu projektinėje 

veikloje, nes ši veikla padeda ugdyti 

asmeninius gebėjimus (kūrybiškumą, loginį 

mąstymą ir kt.), tobulinti komunikacines 

kompetencijas, kompiuterinius įgūdžius, ugdo 

toleranciją kitoms kultūroms. Be to, kuriama 

patraukli gimnazija, kurioje smagu  mokytis ir 

leisti laisvalaikį. 

               

       Projektų koordinatorė Diana Nemeikienė 

 

 

 

          

 

 

 

Pavasarį gimnazijos bendruomenė daug diskutavo apie 

vieningos aprangos  įvedimą gimnazijoje. Apibendrinus 

mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų nuomones, pritarus mokinių 

seimui ir gimnazijos tarybai buvo nustatyti ir apibrėžti 

gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse bei mokymosi sutartyse  

reikalavimai gimnazistų aprangai: kiekvieną dieną gimnazistai 

privalo dėvėti vienspalvę tamsiai mėlyną (juodą, pilką) viršutinę 

rūbų dalį: švarką arba medžiaginę/megztą liemenę, arba 

megztuką. Žiemą po švarku gali būti megztukas aukšta 

apykakle. Visiems privalomas gimnazijos ženklelis. Jį pametę gali kreiptis į klasės auklėtoją arba 

neformaliojo švietimo skyriaus vedėją Martą (112 kab.).  Apatinė aprangos dalis - kelnės, džinsai, sijonas. 

Per renginius po švarku privaloma dėvėti šviesius marškinius ar šviesią palaidinę. Penktadieniais 

mokiniai gali nesilaikyti nustatyto aprangos kodo ir pasirinkti laisvesnio stiliaus aprangą, tačiau 

gimnazijoje negalima nešioti kepurių, kitų galvos apdangalų, gobtuvų, vilkėti sportinės aprangos.  

        Su reikalavimais visi gimnazistai buvo supažindinti 2013-2014 m. m. pavasarį ir dar kartą šių 

mokslo metų rugsėjo pradžioje. Tekstas ir aprangos kodą iliustruojančios nuotraukos buvo paskelbtos 

gimnazijos internetinėje svetainėje. 

        Aprangos kodas privalomas atstovaujant gimnazijai įvairiuose renginiuose – konkursuose, 

olimpiadose ir kt., jei šiems renginiams nėra nustatyta speciali apranga. 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Marta Benaitytė 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškį rengė: 

M.Benaitytė                 D.Nemeikienė   

A.Biliuvienė                I.Saunorienė 

K.Gerčaitė                   V. M. Sitnikienė    

V.Giedraitis                 T.Tekorienė  

I.Maslauskienė       

Lietuvių kalbos mokytojos       

              

 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Dainų g. 7, tel. (8-41) 552901 

El. paštas romuvos.gim@siauliai.lt 

Svetainė www.romuvosgimn.lt 

 

 

 

mailto:romuvos.gim@siauliai.lt
http://www.romuvosgimn.lt/

