
 

 

 

2016-2017 m.m. suformuota 19 klasių, gimnazijoje mokosi 581 mokinys. 

MŪSŲ TIKSLAI 

Gimnazijos veikla grindžiama  aiškiais susitarimais dėl vertybių, kokybės, 

strateginių tikslų, pažangos bei būdų ir priemonių jiems įgyvendinti.  

Svarbiausios vertybės – bendradarbiavimas, saugumas, atsakingumas, pažangos siekis.  

Pagrindiniai tikslai: 

1. Aktyvios, atsakingos ir kūrybingos asmenybės ugdymas. 

2. Patrauklios ugdymui(si) ir tobulėjimui gimnazijos infrastruktūros kūrimas. 

Išsamiau susipažinti su gimnazijos strateginiu planu ir metiniu veiklos planu galima gimnazijos 

tinklapyje www.romuvosgimn.lt – Struktūra ir kontaktai – Apie gimnaziją. 

GIMNAZIJOJE SUSTIPRINTAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYMAS  

Nuo 2016-2017 m. m. mūsų gimnazijoje stiprinamas informacinių technologijų 

(IT) mokymas. Daugiau valandų skiriama informacinių technologijų pamokoms ir papildomam šio 

dalyko ugdymui. 

Šiais metais I - IV klasių mokiniai, be anksčiau siūlytų, galės papildomai rinktis dar šiuos modulius, 

būrelius. 

Išsamiau skaitykite www.romuvosgimn.lt – Naujienos. 

MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖJIMAS 

Mokinių pažangos stebėjimo tikslas – padėti mokiniui suprasti savo stipriąsias ir 

silpnąsias puses, motyvuoti mokymuisi, mokytojui - priimti pagrįstus sprendimus dėl tolimesnio 

mokymo ar pagalbos. Mokytojai vertina dalykines žinias pagal dalyko vertinimo tvarkas, kurios yra 

parengtos vadovaujantis „Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenos aprašu“. 

Išsamiau susipažinti su mokinių pažangos stebėjimu ir vertinimu galima gimnazijos tinklapyje 

www.romuvosgimn.lt - Teisinė informacija- Teisės aktai – Dokumentai, reglamentuojantys 

gimnazijos veiklą – Mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenos aprašas. 

MOKINIŲ KONSULTAVIMAS  

Gimnazijoje vyksta mokomųjų dalykų konsultacijos 1-4 klasių mokiniams. Galimų 

konsultacijų skaičius nustatomas atsižvelgiant į gimnazijos turimas lėšas ir mokytojų galimybes.  

Tam tikro dalyko konsultacijos skiriamos, jei dėl galimybės suteikti dalyko konsultaciją į 

mokytojus, gimnazijos administraciją, kreipiasi mokiniai ar jų tėvai (žodžiu, skambučiu, e-paštu ir 

kt.). Konsultacijos neskiriamos mokiniams, praleidžiantiems pamokas be pateisinamos priežasties, 

vėluojantiems į pamokas, pamokose neatliekantiems privalomų užduočių, skirtų namų darbų, 

pažeidinėjantiems drausmę pamokose. Plačiau www.romuvosgimn.lt - Teisinė informacija -  Teisės 

aktai – Dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą – Dėl mokinių konsultacijų organizavimo. 

KARJEROS CENTRAS 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos karjeros centro tikslas – padėti mokiniams  

sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo priemones, sudaryti sąlygas įgyti karjeros 

kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. Karjeros  centras  teikia karjeros informavimo,  

konsultavimo, profesinio veiklinimo ir kt. paslaugas. Šių mokslo metų naujovė – dėmesys 

savanorystei.  Karjeros koordinatorė kviečia mokinius išbandyti save įvairiose savanoriškose 

veiklose, kurios padeda geriau pažinti save, ugdytis bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, 

pasirinkti karjeros kryptį ir save tinkamai realizuoti. Daugiau informacijos galite rasti gimnazijos 

tinklapyje www.romuvosgimn.lt – Paslaugos – Karjeros centras. 

SOCIALINIS PEDAGOGAS   

                              Konsultuoja ir teikia informaciją mokiniams nemokamo maitinimo, socialinės 

paramos, pavėžėjimo į mokyklą, vaiko teisių apsaugos, mokinių tėvams pataria šeimos teisės, tėvų 
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ir vaikų teisių ir pareigų,  globos ir rūpybos klausimais. Daugiau informacijos galite rasti gimnazijos 

tinklapyje www.romuvosgimn.lt – Paslaugos – Socialinis pedagogas. 

KAIP LAIKOMĖS NUSTATYTOS TVARKOS 

Gimnazijos darbuotojų darbą ir mokinių elgesį reglamentuoja gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklės. Džiugu, kad  dauguma  mokinių laikosi nustatytos tvarkos. Nors mokytojai 

nebebudi koridoriuose (įvykius fiksuoja kameros), tačiau drausmė pertraukų metu gera. Dažniausiai 

pasitaikantys pažeidimai pamokose: netinkamas elgesys, neparuošti namų darbai, neturi reikiamų 

mokymo priemonių, nenoras dirbti pamokose, naudojimasis mobiliaisiais telefonais, vėlavimas į 

pamokas (dažniausiai vėluojama į pirmą pamoką, pasitaiko, kai mokiniai nespėja laiku grįžti į 

pamokas iš „Akropolio“ ar  parūkę gretimų namų laiptinėse). Su dokumentais, reglamentuojančiais  

gimnazijos darbą, detaliau galite susipažinti gimnazijos interneto svetainėje www.romuvosgimn.lt - 

Teisinė informacija - Teisės aktai – Dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą. 

MOKINIŲ MAITINIMAS VALGYKLOJE 
Mokiniams sudaromos sąlygos pavalgyti gimnazijos valgykloje. Tačiau dėl 

didelio valgančiųjų skaičiaus neišvengiame eilių (reikėtų daugiau darbuotojų, bet etatų skaičių 

nustato savivaldybė). Valgymui skirtos dvi ilgosios pertraukos po trečios pamokos (25 min.) ir po 

ketvirtos pamokos (20 min.). Valgykloje karštas maistas parduodamas nuo 9.00 iki 14.00 val. 

Mokiniai savo atsineštą maistą gali pasišildyti mikrobangų krosnelėje, pasiruošti arbatos. Valgykla 

atvira iki 15.00 val. 

Plačiau www.romuvosgimn.lt - Teisinė informacija – Dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos 

veiklą - Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. 

TĖVŲ ŠVIETIMAS 

Gimnazisto sėkmę lemia ne tik jo paties pastangos, gimnazijos pedagogų ir kitų 

specialistų pagalba, bet ir Jūsų, tėveliai, dėmesys bei palaikymas. Todėl  www.romuvosgimn.lt – 

Tėvų klasė rasite įvairius Jums aktualius straipsnius, rekomendacijas, patarimus. 

2 PROC. GPM  PARAMA 

2016 metais 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos  už 2015 metus 

gauta 7077,91 EUR. Dėl lėšų panaudojimo bus tariamasi su bendruomene. Mokinių seimas rinks ir 

apibendrins mokinių siūlymus, bus organizuojama tėvų ir mokytojų apklausa. Paramos lėšų  

panaudojimo  ataskaitą ir naudojimo sąmatą tvirtins gimnazijos taryba gruodžio mėn.  

Plačiau gimnazijos interneto svetainėje www.romuvosgimn.lt - 2 proc. GPM parama. 

MOKYMO PRIEMONIŲ PIRKIMAS 

Mokymo krepšelio lėšomis 2016 m. nupirkti nauji kompiuteriai informacinių 

technologijų kabinetui (209 kab.), multimedijos, nauji koncertiniai rūbai šokių kolektyvui, chorui, 

ansambliui, pučiamųjų orkestrui, mokymo priemonės gimnazijos laboratorijoms, kabinetams, kūno 

kultūros pamokoms, atnaujinta įgarsinimo aparatūra aktų salėje ir kt. 

VADOVĖLIŲ PIRKIMAS 

                             Mokymo krepšelio lėšomis 2016 m. mokiniams nupirkti nauji vadovėliai: 

„Literatūra“ vadovėlis  9 kl., „Lietuvių kalba“ vadovėlis 9 kl., „Istorija“  vadovėlis 11 kl. išplėstiniu 

kursu, „Žemė“ geografijos vadovėlis 10 kl., papildoma mokymo priemonė 12 kl. mokiniams 

„Matematika prieš egzaminą“. Visiems gimnazistams vieneriems metams užsakyta „Vyturio“ 

skaitmeninė knygų biblioteka. Perkant vadovėlius prioritetas teikiamas tiems dalykams, kurių 

keičiasi programa.  

 

 

Šiaulių „Romuvos‘ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis 

 

 

 

 
 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Dainų g. 7,  tel. (8-41) 552901        El. paštas romuvos.gim@siauliai.lt 

Svetainė www.romuvosgimn.lt 
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