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Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku 
 
 

Załącznik nr .............. do protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 18.01.2023r. 
 

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 

ZA ROK SZKOLNY 2022/2023 

1. Klasa ……...........  

2. Wychowawca: ………….…………………................…..……………………………………………………………..…..... 

3. Liczba uczniów ogółem: ……....….., w tym dziewcząt ................, chłopców ................. 

4. Liczba uczniów klasyfikowanych: .................., nieklasyfikowanych ................... 

5. Liczba uczniów bez ocen niedostatecznych: ................ 

6. Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi ogółem: ..................., w tym 

    z jedną ............., z dwiema ..............., z trzema i więcej ............... 

7. Liczba ocen za osiągnięcia edukacyjne: 

celujących bardzo dobrych dobrych dostatecznych dopuszczających niedostatecznych 

      

8. Liczba ocen z zachowania: 

wzorowych bardzo dobrych dobrych poprawnych nieodpowiednich nagannych 

      

9. Średnia ocen klasy: ……......………          

10.Śródroczna frekwencja klasy w procentach (0,00%): ………….....….. 

11. Liczba uczniów wg średniej ocen rocznych: 

5,0 i więcej 4,99 - 4,75 4,74 – 4,00 3,99 -3,01 3,00 i mniej 

     

12. Uczniowie nieklasyfikowani:  

Lp. Nazwisko i imię ucznia Przedmiot Przyczyna 
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13. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Przedmiot Uzasadnienie oceny* Sposoby udzielanej pomocy* 

     

     

* Informacje należy dołączyć do sprawozdania na osobnej kartce 

14. Uczniowie z oceną naganną: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Uzasadnienie oceny* Sposoby udzielanej pomocy* 

    

    

* Informacje należy dołączyć do sprawozdania na osobnej kartce 

15. Uczniowie ze średnią ocen 4,75 i więcej oraz z zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym (od 
najwyższej średniej): 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia ocen Ocena zachowania 

    

    

16. Uczniowie zwolnieni z zajęć:  

Lp. Nazwisko i imię ucznia Przedmiot Podstawa zwolnienia Data wydania decyzji 

     

     

17. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:  

Lp. 
Nazwisko i imię ucznia Nr decyzji Rodzaj niepełnosprawności 

Data wydania 
decyzji  

Data ważności 
decyzji 

      

      

18. Uczniowie z opiniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne:  

Lp. 
Nazwisko i imię ucznia Nr decyzji Wskazania dotyczące pracy z uczniem Data wydania  
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19. Uczniowie korzystający z nauczania indywidualnego:  

Lp. Nazwisko i imię Nr decyzji Data wydania Data ważności  Wymiar godzin 

      

      

20. Charakterystyka klasy (mocne i słabe strony, wnioski): 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

21. Rekomendacje do pracy z klasą w II semestrze roku szkolnego 2021/22: 

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………................................................................…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Działania wychowawcze i profilaktyczne. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego: 

……………………………………………………………………….................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………................................................................

…………………………………………………………………......................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………................................................................................................................................................ 

 

23. Współpraca z rodzicami (mocne i słabe strony). Rekomendacje do pracy  w II semestrze roku 
szkolnego  2022/23: 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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24. Realizacja podstawy programowej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

25.  POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA 

1.Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia . 

…............................................................................................................................ .................................... 

…...................................................................................................................................... .......................... 

…....................................................................................................... ......................................................... 

a. Zajęcia dla szczególnie uzdolnionych (rodzaj zajęć, ilość ucz.), 

…............................................................................................................................ .................................... 

…............................................................................................................................ .................................... 

…................................................................................................................................................................ 

b. Zajęcia dla zainteresowanych (rodzaj zajęć, ilość ucz.), 

…................................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................ .................................... 

…........................................................................................................................................................ ........ 

2.Uczniowie uczestniczący w zajęciach specjalistycznych. 
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ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE - zestawienie 
 

 
Lp. 

 
Zajęcia: 

Liczba 

chłopców dziewcząt razem 

1. dydaktyczno - wyrównawcze 
 

   

2. korekcyjno - kompensacyjne 
 

   

3. logopedyczne 
 

   

4. rozwijające kompetencje emocjonalno - 
społeczne 

   

5. inne o charakterze terapeutycznym 
 

   

6. porady i konsultacje 
(z psychologiem i pedagogiem) 

   

7. rozwijające umiejętności uczenia się 
 

   

8. związane z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu 

   

9. zindywidualizowane ścieżki kształcenia 
 

   

10. warsztaty 
 

   

11. gimnastyka korekcyjna 
 

   

 razem 
 

   

 

 
26. INFORMACJA O REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 

…............................................................................................................................ .................................... 

…................................................................................................................................................................  

…............................................................................................................................ .................................... 

 
 

Dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne z dziennikiem elektronicznym. 
 

                                                                                                                          Białystok, dnia ...................................  

 

                                                           …................……….........................................................................................……………………………… 

(czytelny podpis wychowawcy) 


