
 

 

 

„Romuvos“ gimnazija 

Naujienlaiškis 
 

       2013-2014 mokslo metus gimnazijos bendruomenė pasitiko šūkiu „Mokykis – augink sparnus!”. Šiame 

leidinio numeryje trumpai primenamos  mokykloje teikiamos paslaugos bei  galimybės tobulėti! 

 

Svarbiausia – gera savijauta 

 
       Gera kasdienė savijauta nėra gyvenimas „be rūpesčių“. Gera savijauta atsiranda, kuomet iškylančios 

problemos išsprendžiamos. Jei mokinys patiria sunkumų, kviečiame jį ir tėvus kartu ieškoti išeities.  

        Įvairią pagalbą gimnazijoje teikia Vaiko Gerovės komisijos nariai – socialinė pedagogė, psichologė, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, karjeros koordinatorė, skyrių vedėjos. Specialistai užsiima ir aktyvia 

šviečiamąja veikla – vykdo apklausas, prevencines akcijas, rengia informacinę medžiagą.                                                                                  

 

Plačiau su Vaiko Gerovės komisijos veikla kviečiame susipažinti interneto svetainėje 

www.romuvosgimn.lt → paslaugos → pagalba mokiniui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Psichologė I.Maslauskienė 

Pagalba mokantis 
 

          ,,Romuvos“ gimnazijoje kiekvienas mokinys turi galimybę gauti jam reikalingą 

mokymosi pagalbą.    

           Gimnazistus konsultuoja visų dalykų mokytojai. Individualių ar grupinių 

konsultacijų metu stengiamasi pagilinti mokinio žinias, užpildyti spragas. Mokiniams, 

kurių dalykiniai pasiekimai yra aukšti, organizuojami užsiėmimai, skirti konkursų, 

olimpiadų ir kitų renginių pasirengimui.  

Mokytoja J.Balsevičienė 

 

Biblioteka – informacinis centras ir išminties lobynas 
 

      Biblioteka – žmogaus dvasinių vertybių lobynas. Svarbiausias uždavinys – teikti 

kokybišką informacinę pagalbą visai mokyklos bendruomenei. Šiais mokslo metais 

įsigyta pačios naujausios lietuvių bei užsienio grožinės, programinės, istorinės, 

psichologinės literatūros, žodynų, vadovėlių. Iš paramos lėšų užsakyti šie spaudiniai: 

„Iliustruotoji istorija“, „Iliustruotasis mokslas“, „Laima“, „Panelė“, „Lietuvos rytas“, 

„Šiaulių naujienos“. Nuo 2011 metų biblioteka pagal Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 

ir jų partnerių projektą „Aukštos kultūros impulsai mokykloms“ gauna 11 pavadinimų žurnalus.  

      Visa gimnazijos bendruomenė kviečiama nepamiršti literatūros klasikos, domėtis pačia naujausia literatūra, 

aktyviai skaityti, ugdyti literatūrinį skonį, dalintis skaitymo patirtimi. Literatūra gali pakeisti pasaulį, tik žmogus 

turi prieiti prie jos ir eiti su ja  - iš kartos į kartą keliaujančia Išmintimi.            

Naujausios bibliotekos knygos, renginiai skelbiami  www.romuvosgimn.lt → paslaugos → biblioteka 

 
Bibliotekos vedėja A.Aleknienė 

Socialinė pedagogė 

konsultuoja ir teikia 

informaciją nemokamo 

maitinimo, socialinės 

paramos, pavėžėjimo į 

mokyklą, tėvų ir vaikų 

teisių ir pareigų 

klausimais. 

Psichologė  padeda 

mokiniui pažinti save ir 

konsultuoja sprendžiant 

bendravimo ir emocinius 

sunkumus,  padeda 

įveikti sunkias situacijas 

šeimoje, moko, kaip 

įveikti stresą.  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

šviečia bendruomenę 

sveikatos stiprinimo 

klausimais, teikia 

pirmąją pagalbą. 

Karjeros koordinatorė 

teikia karjeros 

planavimo, profesinio 

orientavimo ir 

informavimo 

konsultacijas 

mokiniams ir jų 

tėvams. 

Nr. 2  Gruodis, 2013m.   

 Daugiau informacijos svetainėje www.romuvosgimn.lt → paslaugos → konsultacijų tvarkaraštis 

http://www.romuvosgimn.lt/
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Išsamesnę informaciją apie sporto, meno ir kitų krypčių būrelius galite rasti:  

www.romuvosgimn.lt →veikla → neformalusis ugdymas 

 

Po pamokų! 

 
     Gimnazija aktyviai siekia, kad kuo daugiau mokinių rinktųsi turiningą laisvalaikį. 

Neformalusis švietimas organizuojamas dviem būdais - mokykloje veikiantys būreliai – 

dalis ugdymo plano, kur valandų skaičius popamokinei veiklai nustatomas pagal tai, kiek 

klasių sukomplektuota; gimnazija įgyvendina ir tris neformaliojo švietimo programas 

(„Verslumo raktas“, „Taikomieji amatai“ ir pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“), kurias tvirtina Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktorius. Šie programų užsiėmimai yra mokami - įkainius nustatyto ir 

tvirtina miesto savivaldybė. 

 

 

 
                                                Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja M.Benaitytė 

 

Projektinė veikla  

 
     Gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvauja 4 tarptautiniuose projektuose.  Su nuolatiniais partneriais 

Skandinavijos šalyse (Danija, Norvegija, Suomija) šiais metais vykdomi net du tarptautinius Nordplus Junior 

projektai: „Mokymo ir mokymosi  kokybė Baltijos šalių mokyklose”,  „Lietuva 

ir Danija: kalbos ir kultūros“. Gimnazijos bendruomenė tiesia 

bendradarbiavimo tiltus ir į rytus, kartu su Chmelnickio mokykla iš Ukrainos 

vykdomas tarptautinis projektas „Mes skirtingi, bet mes kartu“. Tarptautinio 

Baltijos jūros projekto metu organizuojami įvairūs ekologiniai renginiai, 

renkami ir analizuojami duomenys apie Baltijos jūros augmeniją ir gyvūniją, 

ugdoma mokinių ekologinė kultūra.  

      Be to, gimnazijos bendruomenė dalyvauja ir 4 respublikiniuose 

projektuose, o gimnazijos mokytojai inicijavo net 14 gimnazijos projektų. Daug dėmesio skiriama mokinių kūrybai, 

saviraiškai, tiriamajai veiklai. Bendruomenės nariai geriau susipažįsta, laisviau bendrauja, mokosi prisiimti 

atsakomybę, dirbti komandoje, kuria patrauklią aplinką. 

      Aktyviai rengiamos paraiškos naujiems tarptautiniams ir respublikiniams projektams. Dėl projektinės veiklos 

visi kviečiami kreiptis į gimnazijos projektų koordinatorę Dianą Nemeikienę (324kab.). 

 

 

 

Profesiją renkamės atsakingai 

 
      Mokinio gyvenimo sėkmę lemia ne tik geras valstybinių egzaminų laikymas, 

teisingas studijų pasirinkimas, laiku gauta informacija, bet ir gebėjimas planuoti 

savo karjerą. Profesinę ateitį svarbu planuoti iš anksto. Pažinti save, išsiaiškinti, 

kokia veikla labiausiai tinka, pasirinkti tinkamą tolimesnio mokymo įstaigą ir studijų 

programą, mokėti ir žinoti, kaip reikia save pateikti darbdaviui -  4 pagrindiniai 

sėkmingos karjeros planavimo žingsniai.  

     Gimnazijoje dažnai organizuojami  susitikimai su  įvairių profesijų atstovais, 

buvusiais mokiniais, mokymo įstaigų atstovais, kurie suteikia reikalingą informaciją, 

padeda apsispręsti. Tiems, kurie nori gilintis į savo asmenybę, geriau pažinti save visada atviras Karjeros centras. 

Jame galima atlikti įvairius asmenybės ir profesinio tinkamumo testus. 

  Į karjeros koordinatorę Ingridą Saunorienę (105 arba 112 kab.) gali kreiptis ir mokinių tėveliai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daugiau informacijos svetainėje www.romuvosgimn.lt → veikla → projektai 

Naujienlaiškį rengė: 

 

A.Aleknienė                J.Balsevičienė 

M.Benaitytė                 A.Biliuvienė 

I.Maslauskienė            D.Nemeikienė 

I.Saunorienė                G.Trinkaitė 

 

 

 

 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Dainų g. 7, tel (8-41) 552901 

El. paštas romuvos.gim@siauliai.lt 

Svetainė www.romuvosgimn.lt  

 

 Daugiau informacijos svetainėje www.romuvosgimn.lt → paslaugos → karjeros centras 

projektai 
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