
  

 

  

 

 Sprawozdanie z wyników pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy……                      

 za …. semestr roku szkolnego ……..                                                                                 

przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ………….. 

 

Liczba uczniów ogółem………., w tym …. uczniów kształcenia specjalnego, … uczeń       

nauczania indywidualnego, … uczniów z opiniami  z PPP w sprawie objęcia ich pomocą 

psychologiczno – dydaktyczną. Promowanych………… uczniów 

Niepromowanych……- ……uczniów 

Klasyfikowanych ....... - ......uczniów 

Nieklasyfikowanych .....nie dotyczy.......uczniów 

Przyczyny nieklasyfikowania : imię i nazwisko ucznia, przedmiot 

………………………………………nie dotyczy………………………………… 

 

Zestawienie statystyczne ocen uzyskanych przez uczniów: 

Ilość ocen   

celujących bardzo 

dobrych 

dobrych dostatecznych dopuszczających niedostatecznych 

      

 

Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia ocen od 4,5 i powyżej: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Średnia ocen 

   

 

Uczniowie z ocenami niedostatecznymi: 

a)według ich ilości: 

Liczba uczniów  

z jedną oceną 

niedostateczną 

z dwiema ocenami 

niedostatecznymi 

z trzema i więcej ocenami 

niedostatecznymi 
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b)według poszczególnych przedmiotów: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Przedmiot n-l prowadzący 

    

 

Działania podejmowane w celu udzielenia uczniowi pomocy w przezwyciężeniu 

niepowodzeń: 

  

Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów w klasie:  

Lp. Przedmiot średnia  ocen n-l prowadzący 

1. Religia   

2. Język polski   

3. Historia   

4. Język angielski   

5. Matematyka   

6. Przyroda   

7. Plastyka   

8. Muzyka   

9. Technika   

10. Informatyka   

11. W-F   

 Średnia klasy   

 

Udział uczniów w konkursach : 

Międzyszkolne Gminne Powiatowe Innej rangi 

    

 

Udział uczniów w zawodach sportowych: 

Międzyszkolne Gminne Powiatowe Innej rangi 
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 II  Ocena pracy wychowawczej 

 Oceny z zachowania: 

Ilość ocen  

wzorowych bardzo 

dobrych 

dobrych poprawnych nieodpowiednich nagannych 

      

 

Frekwencja:  I semestr  …….; II semestr ………..                   

 przypadki dużej absencji, imię i nazwisko, przyczyna, środki zapobiegawcze ( I semestr) 

       

 przypadki 100% obecności na zajęciach szkolnych, imię i nazwisko   

   

Udział klasy w działalności na rzecz szkoły, środowiska: 

  

Wycieczki, lekcje w terenie: 

      

Udział w imprezach kulturalnych: 

 

Współpraca z rodzicami: 

 

Realizacja planu wychowawczego zawartego w Programie Wychowawczym szkoły: 

 

Inne, dodatkowe informacje wychowawcy klasy: 

 

Rodzaj badania Nauczyciel Przedmiot Termin 

Diagnoza 

wstępna 

Zewnętrzna ------ -------- ------- 

Wewnętrzna ------ -------- ------- 

Badanie 

semestralne 

Zewnętrzne ------- -------- ------- 

Wewnętrzne ------- ------- ------- 

Badanie 

końcoworoczne 

Zewnętrzne ------- -------- ------- 

Wewnętrzne ------- -------- ------- 

Inne badania 

(jakie?) 

-- 

 

------- -------- ------ 

 

                                                                 Sporządził/a mgr ……………….. 

 (wychowawca kl. ………..) 


