2015-2016 m. m. ugdymo rezultatai
Ugdymo procesas vyko pagal 2015-2016 m.m.ugdymo planą.
2015-2015 m.m. rugsėjo 1 d. mokslą pradėjo 212 mokinių (be ikimokyklinės grupės
197). Per mokslo metus atvyko 2 mokiniai ( į ikimokyklinę grupę -2, išvyko 5 mokiniai – iš
ikimokyklinės grupės -1, iš Ig kl. –1, iš IIg kl. – 1, iš IIIg kl – 1, iš IVg kl -1. Mokslo metus baigė
193 (+16 ikimokyklinėje grupėje) mokiniai. Perkelti į aukštesnę klasę arba baigė mokyklą 193
mokiniai (+16 ikimokyklinėje gr.), 5 iš jų – po sėkmingų papildomų darbų.
Ketvirtokai laikė standartizuotus testus iš skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio
paţinimo. Antros klasės mokiniai laikė diagnostinius testus iš matematikos, skaitymo ir rašymo (I
d. Ir II d.). Šeštos klasės mokiniai laikė standartizuotus testus iš matematikos, skaitymo ir rašymo.
Aštuntos klasės mokiniai laikė standartizuotus testus iš matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos
mokslų ir socialinių mokslų. Kiekvieno vaiko pasiekimai pateikti diagramomis, įteikti vaikams ir
tėvams. Standartizuotų testų vertinimui nepateikta mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotą
programą, rezultatai ( 2 kl. – 3 mok, 8 kl – 1 mok.). Visų minėtų klasių mokyklos profilis
patalpintas mokyklos svetainėje.
Pradinio išsilavinimo paţymėjimus gavo visi 15 ketvirtokų.
Paţymėjimus gavo visi 11 aštuntokų.
Pagrindinio išsilavinimo paţymėjimus gavo visi 15 dešimtokų. Remiantis tėvų
prašymais ir PPT rekomendacijomis 2 mokiniams buvo pritaikomos vykdymo ir vertinimo
instrukcijos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatai, (skliausteliuose 2014-2015 m.
m. rezultatai).:
Mok. Dalyvavo
sk. patikrinime

Matematika
Lietuvių k.
(gimtoji)

15
(17)
15
(17)

15
(17)
15
(17)

1

2

3

(2) - (2)
- (1) -

4

5

6

7

8

9

10

3
(5)
1
(2)

5
(3)

1
6
(1)

2
(3)
4
(2)

3
(3)
(7)

(1)
3
(1)

1
(1)
1
-

Matematikos įvertinimų vidurkis 6,1 (pernai – 5,4), lietuvių kalbos (gimtosios) įvertinimų vidurkis
– 7 (pernai – 6,5) Visi 15 dešimtokų atliko uţsienio kalbų lygių nustatymo testus iš anglų ir rusų
arba vokiečių kalbų. Atlikus anglų kalbos uţduotį, kuri buvo orientuota į B1 lygį (pirmoji uţsienio
kalba) nustatyta, kad 8 mokiniai (53 proc.) pasiekė B1 lygį ir 11 klasėje turėtų siekti B2 lygio, o 7 –
nepasiekė B1 lygio, t.y. nesurinko reikalingų 40 proc. taškų. Antros uţsienio kalbos uţduotys
orientuotos į A2 lygį. 9 mokiniai mokėsi rusų kalbos - A2 lygį pasiekė 5 mokiniai (56 proc.), 4 –
nesurinko reikalingo 40 proc. taškų; 6 mokiniai mokėsi vokiečių kalbos – 4 mokiniai (67 proc.)
pasiekė A2 lygį, 2 nesurinko reikalingo 40 proc. taškų.
15 mokosi pagal vidurinio ugdymo programą Kulių gimnazijoje (IIIg klasėje).
Brandos atestatus gavo visi 18 abiturientų. Abiturientai išlaikė 71 iš 76 pasirinktų egzaminų –
93,4 proc

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo palyginimas:
2013–2014 m.m
14mok.

Mokomasis dalykas

1
Lietuvių kalba ir literat.
Matematika
Užsienio kalba (anglų)

2015–2016 m.m.
18 mok.
laikiusiųjų
laikiusiųjų
laikiusiųjų
išlaikyta
laikiusiųjų
išlaikyta
valstybinius valstybinius valstybinius valstybinių valstybinius valstybinių
brandos
brandos
brandos
brandos
brandos
egzaminus egzaminus egzaminus egzaminų egzaminus brandos
egzaminų
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius

2

2014–2015 m.m.
15 mok.

3

4

5

14

13

15

9

9

7

10

10

13

6

7

14

17

17

7
13

17
13
4

13
13
12
4

13

Užsienio kalba (rusų)
Istorija
Biologija

8
5

7
5

7
5

Chemija

3

1

3

7
5
3

Fizika

2

2

5

5

5

5

Informacinės
technologijos

2

2

3

3

-

-

Geografija

4

4

8

8

7

7

57

53

66

65

76

71

Iš viso
Valstybinių egzaminų
išlaikymo dalis nuo
pasirinktų:

92,9 proc

98,4 proc

93,4 proc.

2014-2015
m.m.
Valstybinių
brandos
egzaminų
Įvertinimų
vidurkis

2015-2016
m.m.
Valstybinių
brandos
egzaminų
Įvertinimų
vidurkis

1
Lietuvių kalba ir literat.

2
34,1

3
34,5

Matematika

43,6

25,23

Užsienio kalba (anglų)

55,2

57,2

Užsienio kalba (rusų)
Istorija
Biologija

35,3
37,2

36,3
34,5

30,8

32,4

Geografija

47,9

46,9

Iš viso:

40,15

37,61

Mokomasis dalykas

Chemija
Fizika
Informacinės
technologijos

12 abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas: 6 – į universitetines, 6 - į kolegijas.
Mokykloje visiško integravimo būdu buvo ugdomi 20 specialiųjų poreikių mokinių pagal
PPT išvadas. Juos ugdo dalykų mokytojai ir specialioji pedagogė. Daug dėmesio skirta 5 klasės
specialiųjų poreikių mokinių mokymosi ir elgesio bei patyčių problemoms spręsti. Pateikta
paraiška dalyvauti programoje ,,Įveikime kartu“ 2016-2017 m. m. antroje ir trečioje klasėse.
Logopedo pagalba buvo teikiama 24 mokiniams (iki 7 klasės), turintiems kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų. Remiantis kalbos ugdymo dinamikos lentele sutrikimas dalinai pašalintas 20 mokinių,
tačiau planuojamą teikti logopedo pagalbą ir 2016-2017 m. m., sutrikimas pašalintas 2 mokiniams,
jiems skirtas stebėjimo laikotarpis, nepašalintas 2 mokiniams.
Ugdymo procesą papildo neformalusis švietimas. Tai 11 tradiciniais tapusių ir naujų
(etnokultūros) būrelių ir kolektyvų: sporto - krepšinio, tinklinio, judriųjų ţaidimų; meno - merginų
choro, dainorėlių, šokių, dramos, ansamblio ,,Papūgėlė”; taip pat Jaunųjų šaulių, geologų būrelis
,,Kūliai”.
Tėvų iniciatyva gimnazijos patalpose vyksta Klaipėdos pramoginių šokių mokyklos
,,Ţingsnis“ uţsiėmimai.
Pirmus metus veikė Platelių meno mokyklos Kulių filialas, smuiko ir pučiamųjų instrumentų
klasės.

Mokykla gavo padėkas:
Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės:
Uţ dalyvavimą Mokyklos bendruomenės metų konkurse.
Tarptautinės komisijos pirmininko ir Nepriklausomybės akto signataro Emanuelio Zingerio:
Uţ dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje paminėti Sausio
13 – ąją –Laisvės gynėjų dieną.
Pagal mokyklos mokinių skatinimo sistemą šiuos mokslo metus baigė 21 pirmūnas,(jų
paţymių vidurkis 9 ir daugiau) mokslo metų pabaigoje apdovanoti Pirmūnų paţymėjimais.

2015-2016 m. m. pirmūnai:
Klasė

Vardas, Pavardė

5

Ugnė Jachimovičiūtė
Raimonda Keršytė
Tadas Valauskas

Paţymių
vidurkis
9,60
9,10
9,60

6

Deividas Rimkus
Viktorija Valauskaitė

9,08
9,25

7

-

8

Viltė Golumbeckaitė
Livija Šiaudvirtaitė
Viktorija Urnėţaitė

9,36
9,64
9,50

Ig

Kamilė Martinkutė

9,36

II g

Karolina Urnėţaitė
Algimanta Vaitkutė
Rugilė Liutikaitė

9,5
9,21
9,36

III g

Rugilė Kutytė
Audronė Vitkutė
Monika Eidėjutė
Laura Valuţytė
Erika Metrikytė
Justas Dirţininkas
Aušrinė Petrauskaitė
Domantas Vagonis
Daiva Alčauskytė
21mok. (pereitais
metais – 19 mok.)

9,1
9,78
9,0
9,0
9,0
9,3
9,3
9,1
9,1
Iš viso:

IVg

Iš viso:

Padėkos raštais paskatinti mokiniai, padarę didţiausią paţangą mokantis 2015-2016
m. m. iš atskirų dalykų:
IIg kl.: Vytautas Alčauskis – lietuvių k (4-6), istorijos (5-7), geografijos (6-8), biologijos (5-7)
Viktoras Petrauskis – informacinių technologijų (7-9), istorijos (4-6),muzikos (7-9),
technologijų (6-8)
Juozas Daugnora – technologijų (4-6)
Dovydas Staponkus - lietuvių k (4-6)
Karolina Urnėţaitė – istorija (8-10)
Ramūnas Maţeika – muzika (6-9)
Rafaelis Gargun – istorija (5-7), muzika (8-10)
Kazys Daugnora – muzika (7-9)
Jovydas Rumša – geografija (8-10), technologijos (7-9)
IIIg kl.: Aldas Bagdonas – istorija (5- 8), geografija (6-9), fizika (4-6), informacinės technol. (7-9)
Eitvydas Butkus – geografija (7-10), informacinės technologijos (7-9)
Aurimas Griguola – geografija (7-10)
Erika Metrikytė – geografija (8-10)
Andrius Petrikas – geografija (7-10)
Paulius Rimkus – geografija (7-9)
Monika Stančiukaitė – informacinės technologijos (7-9)
Ig kl.: Mindaugas Abrutis – fizika (6-8), biologija (6-8)
Jonas Domarkas – anglų k. (5-7), istorija (7-9), technologijos (6-8)
Tautvydas Glioţys – rusų k. (6-8), istorija (6-9)
Dominykas Čiţauskis – muzika (7-9)
Donata Ilginytė – muzika (8-10)
Ţivilė Matevičiūtė – istorija (5-8), geografija (6-8)
Jonas Maţonas – muzika (6-8)
Tomas Mikalauskas – istorija (5-8), geografija (6-8), dailė (6-8)
Dovydas Narutavičius – geografija (6-8)
Lukas Norkus – istorija (7-10), biologija (6-9)
8 kl.: Rytis Stančiukas – anglų k. (5-7)
6 kl.: Liutauras Norvilas – informacinės technologijos (7-9)

JIE GARSINA MŪSŲ MOKYKLĄ:
Deivis Kasperavičius , IVg kl. mok. Rajoninėje geografijos olimpiadoje uţėmė I vietą, r ajono
geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ tarp dvyliktos klasės mokinių uţėmė I vietą. (Mokytojas
V. Kulbokas)
Saulius Mockus, IIIg kl. mok. Rajono Istorijos olimpiadoje uţėmė IIIvietą. (Mokytojas K.
Garasimavičius); rajoninėje geografijos olimpiadoje uţėmė II vietą. (Mokytojas V. Kulbokas)
Dalyvavo 26 –oje Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiadoje. (Mokytoja J. Pieškuvienė)

Ţygimantas Butkus , IVg kl. mok. Rajono geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ tarp dvyliktos
klasės mokinių uţėmė IIIvietą. (Mokytojas V. Kulbokas)
Steponas Viršilas , Ig. kl. mok. rajono anglų kalbos olimpiadoje uţėmė IIIvietą. (Mokytoja I.
Kniukštienė)
Karolina Urnėţaitė, IIg. kl. mok. rajono anglų kalbos olimpiadoje uţėmė III vietą. Anglų kalbos
Auksinės kengūros diplomas (Mokytoja J. Eitutienė)
Kamilė Martinkutė, Ig kl. - Rajoninėje geografijos olimpiadoje uţėmė III vietą (Mokytojas V.
Kulbokas)
Livija Šiaudvirtaitė, 8kl. mok. Rajono rusų kalbos dailyraščio konkurse uţėmė III vietą.
(Mokytoja R. Jonikienė); Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“, pelnė II laipsnio diplomą
(Mokytoja I. Kniukštienė) Geriausiai atliko 2015 m. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkurso uţduotis iš Kulių gimnazijos 8 klasės mokinių.
Viktorija Urnėţaitė, 8 kl. - Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“, pelnė II laipsnio
diplomą. (Mokytoja I. Kniukštienė)
Saulė Račkelytė, 1 kl. – rajoninėje pradinių klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėjo
II vietą. (Mokytoja V. Simėnienė)
Mindaugas Abrutis, Ig kl. - Geriausiai atliko 2015 m. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkurso uţduotis iš Kulių gimnazijos Ig klasės mokinių.
Eva Bieliauskaitė, IIg kl - Geriausiai atliko 2015 m. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkurso uţduotis iš Kulių gimnazijos IIg klasės mokinių.

Aldas Bagdonas, IIIg kl. mok. rajono mokyklų lengvosios atletikos varţybose 100 m. bėgimo
rungtyje iškovojo II vietą. ( Mokytoja D. Ščupokienė)
Aurimas Griguola , IIIg kl. mok. rajono mokyklų lengvosios atletikos varţybose 400 m. bėgimo
rungtyje iškovojo I vietą. Rajono mokinių kroso asmeninėse varţybose iškovojo II vietą.
( Mokytoja D. Ščupokienė); Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“ (Mokytoja I. Kniukštienė)

Algimanta Vaitkutė, IIg kl. mok. - rajono mokyklų lengvosios atletikos varţybose 1000 m.
bėgimo rungtyje iškovojo II vietą. Rajono mokinių kroso asmeninėse varţybose iškovojo I vietą.
( Mokytoja S. Rimkuvienė)
Rugilė Liutikaitė, IIg kl. Plungės r. stalo teniso moterų – merginų asmeniniame čempionate uţėmė
I vietą. (Mokytojas L. Pečkauskas); Geriausiai atliko 2015 m. Nacionalinio matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo konkurso uţduotis iš Kulių gimnazijos IIg klasės mokinių.

Erika Metrikytė IIg kl. - Plungės r. stalo teniso moterų – merginų asmeniniame čempionate uţėmė
II vietą. Rajono stalo teniso turnyre ,,Mero taurė“ laimėjo II vietą. (Mokytojas L. Pečkauskas)
Mykolas Gargun, 8 kl. – Plungės r. stalo teniso asmeninio čempionato C lygoje uţėmė II vietą
(Mokytojas L. Pečkauskas)
Komanda: Gustas Lubas, Ig kl, , Jonas Domarkas, Ig kl, , Dovydas Narutavičius, Ig kl,
Steponas Viršilas, Ig kl rajono kaimo vietovių mokyklų mokinių, gimusių 1999 m. ir jaunesnių,
vaikinų krepšinio 3x3 varţybose uţėmė IIvietą.
Viltė Golumbeckaitė 8 kl. mok. – anglų kalbos Oranţinės kengūros diplomas (Mokytoja I.
Kniukštienė)
Erikas Eitutis, IIg kl - dalyvavo pagal ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą
,,Erasmus“ įgyvendinamą projektą ,,Europos vertybės šiandien ir rytoj“ dalyvavo Berlyno ţemės
Trebnico miesto renginiuose.
Adomas Alčauskas, 4 kl - dalyvavo 26 –oje Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiadoje.
(Mokytoja J. Pieškuvienė)
Danielė Ţutautė, 7 kl dalyvavorašinių konkurse ,,Motiejus Valančius – ţemaičių vyskupas ir
švietėjas“ (Mokytoja R. Damulienė)
Domantas Vagonis IVg kl. mok. dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro nuotraukų konkurse
,,Gyvybė“ (Mokytoja I. Sungailienė)
Rugilė Kutytė, IIIg kl. mok. - Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“ir pelnė II laipsnio
diplomą. (Mokytoja I. Kniukštienė)
Neringa Kasčiuškevičiūtė, Ig kl. dalyvavo 26 –oje Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiadoje.
(Mokytoja J. Pieškuvienė)
Monika Stančiukaitė, IIIg kl. - Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“, pelnė III laipsnio
diplomą. (Mokytoja I. Kniukštienė)
Mantas Balsys, 7 kl. dalyvavo matematikos konkurse ,,Olimpis 2016“ (Mokytoja D. Pušinskienė)
Deividas Ilginis, 7 kl. dalyvavo matematikos konkurse ,,Olimpis 2016“ (Mokytoja D. Pušinskienė)
Julius Meškauskas, 7 kl. dalyvavo matematikos konkurse ,,Olimpis 2016“ (Mokytoja D.
Pušinskienė) anglų kalbos konkurse (Mokytoja J. Eitutienė) dalyvavorašinių konkurse ,,Motiejus
Valančius – ţemaičių vyskupas ir švietėjas“ (Mokytoja R. Damulienė)
`
Henrika Norkeliūnaitė , 7 kl. - dalyvavo biologijos konkurse, ,,Olimpis 2016“ (Mokytoja J.
Narutavičienė, matematikos konkurse (Mokytoja D. Pušinskienė),istorijos konkurse (Mokytojas K.
Garasimavičius) lietuvių kalbos konkurse pelnė III laipsnio diplomą (Mokytoja R. Damulienė)
Algirdas Kniukšta, IIIg kl - Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“, pelnė III laipsnio
diplomą. (Mokytoja I. Kniukštienė)

Paulius Rimkus, IIIg kl. - Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“, pelnė III laipsnio diplomą.
(Mokytoja I. Kniukštienė)

Edgaras Navardauskas , 3 kl. mok.– dalyvavo Lenkijos – Lietuvos III – VI kl. mokinių dailės
darbų konkurse ,,Mūsų ţemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ . Rajono pradinių klasių mokinių
konferencijoje ,,Maţasis tyrėjas 2016“, rajono lietuvių kalbos konkurse ,,Raštingiausias
pradinukas“ , matematikos olimpiadoje (Mokytoja J. Pieškuvienė)
Vanesa Stuopelytė, 3 kl. mok.– dalyvavo Lenkijos – Lietuvos III – VI kl. mokinių dailės darbų
konkurse ,,Mūsų ţemė – praeityje, šiandien ir ateityje“. Rajono pradinių klasių mokinių
konferencijoje ,,Maţasis tyrėjas 2016“ (Mokytoja J. Pieškuvienė). Tarptautiniame šokių festivalyje
– konkurse ,,Šokio vizija“ laimėjo II vietą.
Aušrinė Petrauskaitė, IV g kl. – Dalyvavo geografijos konkurse ,,Olimpis 2015“ (Mokytojas V.
Kulbokas), Dalyvavo anglų k. konkurse ,,Olimpis 2015“pelnė II laipsnio diplomą. (Mokytoja I.
Kniukštienė); Dalyvavo lietuvių k. konkurse ,,Olimpis 2015“, pelnė III laipsnio diplomą. (Mokytoja
R. Damulienė)
Ernesta Jurevičiūtė, 3 kl. mok.– dalyvavo Lenkijos – Lietuvos III – VI kl. mokinių dailės darbų
konkurse ,,Mūsų ţemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ (Mokytoja J. Pieškuvienė)
Austėjai Drūkteinytei, 3 kl - Rajono pradinių klasių mokinių konferencijoje ,,Maţasis tyrėjas
2016“ (Mokytoja J. Pieškuvienė).
Mantas Navardauskas, priešmokyklinio ugdymo grupės mokinys, dalyvavo Plungės PPT
organizuotame konkurse ,,Mano mėgstamas knygos personaţas“ apdovanotas uţ kūrinio įvykių
atskleidimą. (Mokytoja R. Brauklienė)
Dalyvavo NKKM kompiuterių mokyklos organizuotame tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir
naujamečių darbų konkurse ,,Ţiemos fantazija 2015“ (Mokytoja I. Sungailienė):
Viktorija Urnėţaitė, 8 kl,
Viktoras Petrauskis, IIg kl
Viltė Golumbeckaitė, 8 kl,
Asta Rusinaitė, IVg kl.
Algimanta Pušinskytė, IVg kl,
Audronė Vitkutė, IIIg kl.
Justas Dirţininkas, IVg kl.
Livija Šiaudvirtaitė, 8 kl
Saulius Stonkus, IIg kl
Monika Stančiukaitė, IIIg kl.
Donata Ilginytė, Ig kl
Laura Valuţytė, IIIg kl.
Monika Eidėjutė, IIIg kl
Neringa Kasčiuškevičiūtė, Ig kl
Dovydas Staponkus, IIg kl
Gabrielė Domarkaitė, Ig kl

Mindaugas Abrutis, Ig kl
Eva Norkutė, 5 kl
Saulė Šlajutė, 5 kl
Rafaelis Gargun, IIg kl
Dovilė Laukšaitė, Ig kl
Deividas Rimkus, 6 kl
Aistis Lakštutis, Ig kl
Mantas Šernas, 5 kl
Adomas Vaitauskas, 6 kl
Pranas Diburys, 7 kl
Daiva Alčauskytė, IVg kl
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame nuotraukų konkurse
,,GYVYBĖ“ I vietą laimėjo Laura Valuţytė, padėkas pelnė Karolina Urnėţaitė , Algimanta
Vaitkutė, Domantas Vagonis. (Mokytoja I. Sungailienė)

