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ARKUSZ KLASYFIKACYJNY klas IV-VI  

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu 

klasa …………….……… 

za rok szkolny ……………. 

 

1. Wychowawca …………………………………………………………………… 

2. Klasa: ………………………………………….. 

3. Ilość uczniów: …………………………………. 

w tym dziewcząt: ……………………………… 

w tym chłopców: ……………………………… 

4. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego (z podaniem nazwisk): 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

  

1. Nauczanie indywidualne (imię, nazwisko, przyczyna): 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Uczniowie klasyfikowani (liczba): 

…………………………………………………………………………………… 

3. Uczniowie nieklasyfikowani (z podaniem nazwisk i przedmiotów): 

…………………………………………………………………………………… 

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

4. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego (nazwisko i przedmiot): 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego (nazwisko i przedmiot): 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



6. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu wiadomości i umiejętności (odwołanie  

od przewidywanej oceny – nazwisko i imię ucznia oraz przedmiot):……………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia WŻR: …………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

8. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia WŻR (z podaniem nazwisk): ……...…. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9. Liczba uczniów bez ocen nast. (liczba i %): 

…………………………………………………………………………………… 

10. Liczba uczniów z ocenami ndst: ...……………………………………… 

 liczba uczniów % 

z 1 oceną ndst   

z 2 ocenami ndst.   

z 3 i więcej ocenami ndst   

 

11. Uczniowie z ocenami ndst.:  

Lp. Nazwisko i imię Ilość ocen 

ndst. 

Przedmiot Uzasadnienie (wypełnia 

 n-l przedmiotu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

16. Liczba uczniów ze średnią ocen 4,0 i więcej …………………………………………………. 

 

17. Średnia  klasy  (bez drugiego języka obcego): 

…………………………………………………………………………………… 

 



18. Oceny zachowania: 

 liczba uczniów % 

wzorowe   

bardzo dobre   

dobre    

poprawne   

nieodpowiednie   

naganne   

 

19. Uczniowie z oceną nieodpowiednią i naganną (zachowanie): 

Lp. Nazwisko i imię Uzasadnienie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Prymusi (zachowanie wzorowe, tylko oceny bdb i wz): 

Lp. Nazwisko i imię Średnia ocen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21.  Uczniowie, którzy otrzymali zachowanie wzorowe lub bardzo dobre, średnią ocen od  

4,75: 

Lp. Nazwisko i imię Średnia ocen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Frekwencja klasy (%): …………………….……………………...……………. 

      23. Uczniowie ze 100% frekwencją: ...……………………………………….…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakterystyka klasy: 

imprezy klasowe: …………………………………………………………………..……. 

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

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

imprezy szkolne: …………………………………………………………………...……. 

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

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

wycieczki: …………………………………………………………………..…………… 

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

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

trudności wychowawcze i dydaktyczne: ……………………………………………….... 

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

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

osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne: ………………………………………………. 

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

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

kontakty z rodzicami: ………………………………………………………………….… 

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

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

uczniowie objęci pomocą specjalistyczną(imię i nazwisko ucznia, rodzaj zajęć) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 


