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Formularz  
konferencji klasyfikacyjnej 

 
 
Klasa  : ……… 
Wychowawca : ………………………………………….. 
 
 
1) Stan klasy na …-…-……r. 
 Dziewcząt: …… Chłopców: …… 
 w tym indywidualne nauczanie: …… 
 
2) Stan klasy na …-…-……r. 
 Dziewcząt: …… Chłopców: …… 
 w tym indywidualne nauczanie: …… 
 
 
3) Kto przerwał naukę i z jakiego powodu?: 

3.1) ………………………………………………………………………………………… 
3.2) ………………………………………………………………………………………… 
3.3) ………………………………………………………………………………………… 
3.4) ………………………………………………………………………………………… 
3.5) ………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwisko i imię ucznia oraz powód przerwania nauki) 
 
 
4) Ilość uczniów klasyfikowanych     : …… (……%) 
5) Ilość uczniów nieklasyfikowanych: …… (……%) 

5.1) ………………………………………………………………………………………… 
5.2) ………………………………………………………………………………………… 
5.3) ………………………………………………………………………………………… 
5.4) ………………………………………………………………………………………… 
5.5) ………………………………………………………………………………………… 

 (podać nazwisko i imię ucznia oraz nazwę przedmiotu) 
 
 
6) Uczniowie z oceną niedostateczną: …… (……%) 

6.1) ………………………………………………………………………………………… 
6.2) ………………………………………………………………………………………… 
6.3) ………………………………………………………………………………………… 
6.4) ………………………………………………………………………………………… 
6.5) ………………………………………………………………………………………… 

 (podać nazwisko i imię ucznia oraz nazwę przedmiotu) 
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7) Uzasadnienie oceny niedostatecznej: 

7.1) ………………………………………………………………………………………… 
7.2) ………………………………………………………………………………………… 
7.3) ………………………………………………………………………………………… 
7.4) ………………………………………………………………………………………… 
7.5) ………………………………………………………………………………………… 

 (podać nazwę przedmiotu, nazwisko i/lub imię uczącego oraz uwagi uczącego) 
 
 
8) Średnia klasy: 
 bez NKL: …… 
 z NKL   :  …… 
 
 Ilość uczniów: 

a) bez ocen ndst : …… (……%), 
b) z 1 – 2 ocenami ndst : …… (……%), 
c) z 3 i więcej ocenami ndst : …… (……%). 

 
 W tym ocen:  

a) celujących (6.0) : …… (……%), 
b) bardzo dobrych (5.0) : …… (……%), 
c) dobrych (4.0) : …… (……%), 
d) dostatecznych (3.0) : …… (……%), 
e) dopuszczających (2.0) : …… (……%), 
f) niedostatecznych (1.0)    : …… (……%), 

 
 
9) Uczniowie 
 

Najlepsi: 
1) …………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………… 

(podać nazwisko i imię ucznia oraz średnią ucznia) 
 

Najsłabsi: 
1) …………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………… 

(podać nazwisko i imię ucznia oraz średnią ucznia) 
 
 
10) Średnia frekwencja: ……% 
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11) Oceny z zachowania: 
 a) wzorowe       : …… (……%),  
 b) bardzo dobre    : …… (……%),  
 c) dobre       : …… (……%),  
 d) poprawne       : …… (……%),  
 e) nieodpowiednie: …… (……%),  
 f) naganne       : …… (……%). 
 
Wzorowe dla: 

1) ……………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………… 

(podać nazwisko i imię ucznia oraz uzasadnienie oceny wzorowej) 
 
Nieodpowiednie dla: 

1) ……………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………… 

(podać nazwisko i imię ucznia oraz uzasadnienie oceny nieodpowiedniej) 
 
Naganne dla: 

1) ……………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………… 

(podać nazwisko i imię ucznia oraz uzasadnienie oceny nagannej) 
- 


