
 

ŠIAULIŲ ,,ROMUVOS“ GIMNAZIJA 

Mums svarbi kiekvieno 

jauno žmogaus ateitis. 

Kokybiškas ugdymas, modernumas, saugumas, iniciatyvumas, jaukumas 

– ypatumai, kuriais gali didžiuotis ,,Romuvos“ gimnazija. Tai mokykla, 

humanizmo principais ugdanti dorą, kūrybingą, savarankišką, siekiančią 

užsibrėžto tikslo asmenybę. Gimnazijos kultūra remiasi bendražmo-

giškomis vertybėmis, iš kurių svarbiausios – teisingumas, tolerancija, 

tobulėjimas, dvasingumas, pilietiškumas ir mokymasis. Mokomasi ne tik 

ugdymo plano dalykų, bet ir tradicijų kūrimo, integravimosi į nuolat 

besikeičiančią visuomenę. 

Bendradarbiaudami siekiame ugdymo kokybės, kiekvieno mokinio 

pažangos. „Romuvos“ gimnazijoje jūs turite išskirtines galimybes. 

*Galite rinktis humanitarinių-socialinių arba biomedicinos-inžinerijos 

mokslų kryptis. 

*1-2 klasėse tęsti pagilintą anglų kalbos mokymąsi ir pasirinkti kitų 

dalykų pagilintas programas. 

*Vidurinio ugdymo programoje laisvai pasirinkti savo mokymosi kryptį 

atitinkančius dalykus ir jų kursus bei dalykui skiriamų savaitinių 

valandų skaičių. 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra  2017 m. gruodžio 

mėn. atlikto išorinį mūsų gimnazijos veiklos vertinimą. 

Ataskaitoje rašoma: 

   „Gimnazijoje formuojama aplinka, kurioje visi mokiniai jaučiasi 

saugiai ir turi pakankamai galimybių išreikšti save. Tikslingai ir kū-

rybiškai organizuojamos įvairios veiklos. Renginiai puikiai sutelkia 

bendruomenę, išradingai švenčiamos šventės. Išskirtinė ir kryptinga 

orkestro, šokio ir teatro studijų, choro veikla, saviti ir prasmingi mo-

kinių pasiekimai tarptautiniuose projektuose. Veiksmingai tenkinami 

mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikiai. 

   Visiems mokiniams užtikrinamos geros sąlygos patirti sėkmę, mo-

kytojai yra pasirengę lanksčiai padėti mokiniams mokytis ir tobulėti. 

Gimnazijos mokiniai pasiekia puikių akademinių ir neformaliojo 

švietimo pasiekimų. PUPP ir Brandos egzaminų rezultatai kasmet 

geresni nei šalies ir Šiaulių miesto.“ 

LIETUVOS STIPRIĄ GEROS MOKYKLOS POŽYMIŲ RAIŠKĄ 

TURINČIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠE ,,ROMUVOS“ GIMNAZIJA – 

stipriausiųjų 30-uke. 

Pagalba mokiniui  
*Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. 

*Savarankiško mokymosi galimybės. 

*Mokinių mokymas namuose.  

*Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi galimybės. 

*Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas.  

*Konsultacijos mokiniams. 

Šiauliai, Dainų g. 7, LT-78325  

Telefonas/faksas: 841-552901 

El. paštas: romuvos.gim@siauliai.lt 



 

STEAM  
    Gimnazijoje vykdoma STEAM programa padeda suartinti gamtos ir 

tiksliuosius mokslus bei technologijas. Jaunas žmogus įgyja visuminį 

supratimą apie jį supantį pasaulį, teisingai įvertina situaciją ir išspren-

džia eksperimentais pagrįstą problemą. O svarbiausia, suranda savąjį 

„aš“ tarp sudėtingų gyvosios ir negyvosios gamtos pasaulių. Atradimų 

džiaugsmas motyvuoja dar daugiau suprasti ir sužinoti. 

Aukšti mokymosi pasiekimai 
 „Romuvos“ gimnazistai – tarptautinių ir respublikinių olimpiadų, 

konkursų nugalėtojai, miesto šveitimo skyriaus ir miesto mokyklų or-

ganizuojamų olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai. Geroji gabių 

gimnazistų patirtis 2017-2018m.m. – 82 įvairių olimpiadų bei konkur-

sų laimėjimai ( 1 tarptautinėje, 8 respublikinėse, 73 apskrities ir mies-

to). Mokinius apdovanoja aukščiausi šalies ir Šiaulių miesto vadovai. 

,,Romuvos“ gimnazijos abiturientai puikiai išlaiko brandos egzami-

nus. Jau keletą metų „Romuvos“ gimnazija kaip ir kasmet patenka 

tarp mokyklų, kurių mokiniai geriausiai išlaiko valstybinius brandos 

egzaminus. Šią informaciją pateikia  ,Reitingų“ žurnalas. 

Galimybė dalyvauti respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose 
  Dalyvavimas projektinėje veikloje padeda pasijusti pilnaverčiais pa-

saulio piliečiais.  

Tarptautiniai projektai -  Erasmus+ projektas HELP; eTwinning pro-

jektas APPS4YOU; Holistinis ugdymas – kelias į kiekvieno mokinio 

sėkmę. Respublikiniai projektai  - Integruotas geografijos ir vokiečių 

kalbos mokymas, Jugend debatiert international naujas STEM 

projektas „Great scientists and their inventions“. 

Savanorystė 
     Gimnazijoje aktyviai vykdoma savanoriška veikla. Bendraujama ir 

bendradarbiaujama su miesto socialiniais partneriais. Randami vis nau-

ji būdai, kaip praplėsti socialinių partnerių ratą, kad mokiniai galėtų da-

lyvauti įvairesnėje veikloje. Tradiciškai dalyvaujame labdaringose akci-

joje, savanoriaujame visuomeniniuose renginiuose. 

Tikslingas savo karjeros planavimas 
Gimnazistams sudarytos itin palankios sąlygos įgyti karjeros kompe-

tencijų, reikalingų sėkmingam tolimesnio gyvenimo kelio pasirinkimui.  

Bendradarbiaujant su Lietuvos mokymo įstaigomis,  socialiniais partine-

riais  siekiama sėkmingo mokinių studijų ir profesijų pasaulio pažinimo ir 

pasirinkimo. Mokiniams teikiamos karjeros informavimo, karjeros kon-

sultavimo paslaugos, organizuojamas profesinis veiklinimas. 

Tarptautinė asmeninio augimo programa  DofE! 
,,Romuvos“ gimnazijoje veikia pasaulyje pirmaujanti, daugiau nei 50-ies 

metų patirtį turinti jaunimo The Duke of Edinburgh’s International 

Award apdovanojimų programa, suteikianti jiems praktinių įgūdžių ir 

ugdanti atsakingus piliečius. Programą kuruoja  Jungtinės Karalystės 

karališkoji šeima. DofE apdovanojimai yra vertinami įvairių institucijų ir 

darbdavių ne tik Lietuvoje ir Europoje, bet ir visame pasaulyje. Sėk-

mingai programą pabaigę DofE dalyviai gauna tarptautinį sertifikatą, 

kuris atpažįstamas praktiškai visuose Didžiosios Britanijos 

universitetuose.  

Gyvenimas gimnazijoje kupinas įdomios ir 
prasmingos veiklos  

Mokinių saviraiškai ugdyti gimnazijoje veikia: šokio raiška „Šėlsmas“, 

šokių studija „Melody“, vokalinis ansamblis „Fresco“ , gimnazijos 

choras „BENE NOTES“ ,pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“, 

orkestro , teatro ir gitaros studijos, teatro būrelis,  fitnesas  ir jėgos sporto 

būrelis, MMKL krepšinis, vokiečių kalbos būrelis „Sei cool, sprich 

Deutsch“, anglų kalbos būrelis „Angliškai kalbančių šalių kultūra“.  

SVARBIAUSIA GYVENIME PASAKYTI –  

AŠ GALIU... 


