
Dziennik Ustaw – 35 –  Poz. 1700

 

Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej 

  z dnia 27 sierpnia 2019 r. (poz. 

…….) 

 

 

Załącznik nr 1 

Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, 

aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych  

1. Świadectwa szkolne drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym w 

następujących kolorach: 

1) niebieskim Pantone 636 U – świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej;  

2) żółtym Pantone 123 U – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia 

branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;  

3) jasnofioletowym Pantone 256 U – świadectwa ukończenia branżowej szkoły II stopnia; 

4) różowym Pantone 182 U – świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia 

liceum ogólnokształcącego i technikum; 

5) brązowym Pantone 722 U – świadectwa ukończenia szkoły policealnej.  

2. Duplikaty świadectw drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym w 

kolorze szarym Pantone Cool Gray 3 C. 

3. Wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z 

zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów 

eksternistycznych, świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących 

liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, 

aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, 

dyplomy zawodowe, certyfikaty kwalifikacji zawodowych, oraz ich duplikaty drukuje się na 
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papierze zadrukowanym tłem giloszowym według wzorów określonych w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia. 

4. Suplementy do dyplomów drukuje się na białym papierze, bez tła giloszowego. 

5. Pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia 

szkoły, wydawanych przez szkoły, jest zadrukowana tłem giloszowym z literami RP. Strona 

druga, trzecia i czwarta jest zadrukowana tłem giloszowym bez tych liter. 

6. Pierwsza strona świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum 

ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, 

aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu kwalifikacji zawodowej, dyplomu 

zawodowego i zaświadczenia, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, jest 

zadrukowana tłem giloszowym. 

7. Świadectwa, certyfikaty, dyplomy, suplementy do dyplomów i zaświadczenia mają 

format A4 (210 × 297 mm), a zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego ma format A5. 

8. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o 

zawodzie, zaświadczenia o przebiegu nauczania i suplementy są drukowane na papierze 

offsetowym o gramaturze nie mniej niż 80 g/m2, zaświadczenie o spełnianiu obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego jest drukowane na kartonie offsetowym o 

gramaturze 170 g/m2. Wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectwa 

dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia, certyfikaty kwalifikacji 

zawodowych i dyplomy zawodowe są drukowane na papierze o gramaturze 120 g/m2. 

9. Świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem oraz świadectwo ukończenia szkoły 

z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości  

12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa. 

10. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych należy wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą 

w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, określonym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) oraz zajęcia edukacyjne, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481). 

11. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych 

należy wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy 
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z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty.  

12. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach 

szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu 

przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub 

„uczestniczyła”. 

13. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć; 

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena; 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i 

zajęcia z etyki. 

14. Na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny 

klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli słuchacz uczęszczał do szkoły, w której kształcenie odbywa się 

w formie stacjonarnej lub zaocznej; 

2) ocenę z wychowania fizycznego, jeżeli uczeń uczęszczał do szkoły, w której kształcenie 

odbywa się w formie dziennej. 

15. Świadectwo szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub 

językiem regionalnym, w której zajęcia są prowadzone w tym języku, może składać się z 

dwóch części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego 

typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim. Część drugą stanowi świadectwo 

według tego samego wzoru, przetłumaczone, drukowane i wypełnione w języku danej 

mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym. Symbol świadectwa dodatkowo 

zawiera na końcu znak „–” i literę albo litery wskazujące język danej mniejszości narodowej, 

etnicznej albo mniejszości posługującej się językiem regionalnym odpowiednio: B – 

białoruski, Cz – czeski, L – litewski, N – niemiecki, O – ormiański, Rs – rosyjski, S – 

słowacki, U – ukraiński, J (jidysz) albo Hr (hebrajski) – żydowski, Kr – karaimski, Ł – 

łemkowski, Rm – romski, T – tatarski i Ks – kaszubski. Część druga jest wydawana na 

wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia. Tłumaczenie, wydruk i 

wypełnienie świadectwa w odpowiednim języku danej mniejszości narodowej, etnicznej lub 
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języku regionalnym zapewnia dyrektor szkoły.  

16. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, 

który realizował zajęcia z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego oraz zajęcia z własnej historii i kultury mniejszości lub społeczności 

posługującej się językiem regionalnym: 

1) język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej lub język regionalny 

umieszcza się w miejscu przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, na 

pierwszej wolnej pozycji, wpisując status tego języka („język mniejszości narodowej”, 

„język mniejszości etnicznej” lub „język regionalny”) oraz jego nazwę; 

2) historię i kulturę własną mniejszości lub społeczności posługującej się językiem 

regionalnym umieszcza się w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

wpisując nazwę tych zajęć („historia i kultura”) oraz nazwę mniejszości narodowej, 

etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, której one dotyczą. 

17. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, 

który realizował dodatkowo zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym 

utożsamia się mniejszość narodowa, umieszcza się te zajęcia w części „Inne zajęcia”, 

wpisując nazwę tych zajęć („geografia”) oraz nazwę tego państwa. W miejscu 

przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub 

„uczestniczyła”. 

18. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz 

na innych drukach dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu 

nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie”, a obok 

nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania w liceum 

ogólnokształcącym i technikum – adnotację „poziom dwujęzyczny”. 

19. Udział uczniów w zajęciach sportowych realizowanych w oddziałach i szkołach 

sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego na świadectwach szkolnych i 

w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na kolejnej 

wolnej pozycji. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć należy wstawić 

poziomą kreskę. 

20. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz 

arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się 

przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
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oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację: 

 

1) w szkole podstawowej (klasy IV–VIII): 

II.1. kontynuacja z klas I–III 

II.1.DJ dla oddziałów dwujęzycznych 

II.2. od początku w klasie VII 

II.2.DJ od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych 
 

2) w branżowej szkole I stopnia: 

III.BS1.1  kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej 
III. BS1.2 kontynuacja 2. języka ze szkoły podstawowej 
III.BS1.0 język obcy od początku w klasie I 

 

3) w liceum ogólnokształcącym i technikum: 

III.1.P 
kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły 
podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym 

III.1.R 
kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły 
podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym 

III.DJ 

kontynuacja 1. albo 2. języka obcego nowożytnego ze 
szkoły podstawowej 

ALBO  
od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego 
dwujęzycznego, technikum dwujęzycznego lub w 

oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym lub 
techikum  

ALBO 
kontynuacja z klasy wstępnej 

III.2.0. 
2. język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum 

ogólnokształcącego lub technikum 

III.2. 
kontynuacja 2. języka obcego nowożytnego ze szkoły 

podstawowej 
 

4) w branżowej szkole II stopnia: 

III.BS2.1 

język obcy nowożytny nauczany w branżowej szkole  
II stopnia – kontynuacja języka obcego nowożytnego 

nauczanego w branżowej szkole I stopnia, który wcześniej 
był nauczany jako pierwszy w szkole podstawowej 
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III.BS2.2 

język obcy nowożytny nauczany w branżowej szkole  
II stopnia – kontynuacja języka obcego nowożytnego 

nauczanego w branżowej szkole I stopnia, który wcześniej 
był nauczany jako drugi w szkole podstawowej 

III.BS2.0 

język obcy nowożytny nauczany w branżowej szkole  
II stopnia – kontynuacja języka obcego nowożytnego 

nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego naukę 
uczeń rozpoczął od początku w I klasie branżowej szkoły 

I stopnia 
 

21. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w 

części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu; 

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję 

edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału 

międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.  

22. Na świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydawane 

absolwentowi branżowej szkoły I stopnia lub absolwentowi dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej, który został przyjęty do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych, ze świadectwa ukończenia odpowiednio branżowej szkoły I stopnia lub 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, przepisuje się oceny z następujących 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) podstawy przedsiębiorczości – w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w 

formie stacjonarnej i zaocznej; 

2) wiedza o społeczeństwie i informatyka – w przypadku liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych w formie zaocznej.  

23. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, 

wydawanych przez szkoły, oraz w indeksach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru 

wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów albo słuchaczy. 
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24. Świadectwa i inne druki opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach 

odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm; w indeksach w miejscu 

przeznaczonym na umieszczenie fotografii używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm. 

25. Arkusze ocen mają format A4 (210 × 297 mm). 

26. W arkuszach ocen uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się 

adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do 

indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający działający w .....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

27. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej lub semestralnej 

uzyskanych w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym szkoły 

danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z 

uwzględnieniem przepisów § 7 rozporządzenia. 

28. W arkuszach ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego oraz w arkuszach ocen 

dla uczniów technikum obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w 

zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”. 

29. Do arkuszy ocen słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przyjętych do 

klasy drugiej na podstawie świadectwa ukończenia odpowiednio branżowej szkoły I stopnia 

lub zasadniczej szkoły zawodowej, dołącza się kopię tego świadectwa, poświadczoną za 

zgodność przez dyrektora liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, do którego został 

przyjęty absolwent odpowiednio branżowej szkoły I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej. 

30. Jeżeli w miejscu oznaczonym we wzorze zaświadczenia o spełnianiu 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz informacji o gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej jest mowa o pieczęci przedszkola/szkoły należy przez 

to rozumieć odpowiednio pieczęć: 

1) przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo 

2) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego 

uczęszcza dziecko, albo 

3) innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko, w przypadku 

gdy jest ona prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną. 
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31. Jeżeli w miejscu oznaczonym we wzorze zaświadczenia o spełnianiu 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz informacji o gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej jest mowa o pieczęci i podpisie dyrektora należy przez 

to rozumieć odpowiednio pieczęć i podpis: 

1) dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo 

2) dyrektora szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do 

którego uczęszcza dziecko, albo 

3) osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona 

prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną. 
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Załącznik nr 2 

 

Wykaz wzorów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów 

państwowych i innych druków dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

 

 

I. Świadectwa szkolne i indeksy 

1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

1 MEN-I/1/1 dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i 
młodzieży 

2 MEN-I/2-SZ/1 dla uczniów klas I–III szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce 
oraz szkół polskich, realizujących program nauczania 
uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły 
podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w 
zakresie szkoły podstawowej 

3 MEN-I/3/1 dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i 
młodzieży 

4 MEN-I/4-w/1 dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i 
młodzieży – z wyróżnieniem 

5 MEN-I/5/1 dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do 
pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci 
i młodzieży 

6 MEN-I/6/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–
VII szkoły podstawowej 

7 MEN-I/7-SZ/1 dla uczniów klas IV–VII szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce 
oraz szkół polskich, realizujących program nauczania 
uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły 
podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w 
zakresie szkoły podstawowej 

 

 

Załącznik nr 2

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, CERTYFIKATÓW, ZAŚWIADCZEŃ, ANEKSÓW, DYPLOMÓW 
PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW DLA PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
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2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

8 MEN-I/8/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz 
dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, 
zawierające znak graficzny PRK II  

9 MEN-I/9-w/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, 
zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem 

10 MEN-I/10/1 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy 
organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i 
młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II 

11 MEN-I/11/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II  

12 MEN-I/12-SZ/1 dla uczniów szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce 
oraz szkół polskich, realizujących program nauczania 
uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły 
podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w 
zakresie szkoły podstawowej 

 

3. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

13 MEN-I/13/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 

14 MEN-I/14-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z 
wyróżnieniem 

15 MEN-I/15-SZ/2 

 

dla uczniów klas I–III liceów ogólnokształcących przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, liceów ogólnokształcących w 
Polsce oraz szkół polskich, realizujących program 
nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum 
ogólnokształcącego oraz plan nauczania uzupełniającego w 
zakresie liceum ogólnokształcącego 
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4. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

16 MEN-I/16/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz 
dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

17 MEN-I/17-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z 
wyróżnieniem 

18 MEN-I/18-SZ/2 

 

dla uczniów liceów ogólnokształcących przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, liceów ogólnokształcących w 
Polsce oraz szkół polskich, realizujących program 
nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum 
ogólnokształcącego oraz plan nauczania uzupełniającego w 
zakresie liceum ogólnokształcącego 

 

5. Świadectwa szkolne promocyjne technikum 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

19 MEN-I/19/2 dla uczniów technikum 

20 MEN-I/20-w/2 dla uczniów technikum – z wyróżnieniem 

 

6. Świadectwa ukończenia technikum 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

21 MEN-I/21/2 dla uczniów technikum  

22 MEN-I/22-w/2 dla uczniów technikum – z wyróżnieniem 

 

7. Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

23 MEN-I/23/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia  

24 MEN-I/24-w/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem 
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8. Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

25 MEN-I/25/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia  

26 MEN-I/26-w/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem 

 

9. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

27 MEN-I/27/2 
 

dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia 

 

10. Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

28 MEN-I/28/2 
 

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

 

11. Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

29 MEN-I/29/2 
 

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

 

12. Świadectwo ukończenia szkoły policealnej 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

30 MEN-I/30/2 dla słuchaczy szkoły policealnej  
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13. Indeksy 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

31 MEN-I/31/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych 

32 MEN-I/32/2 
 

dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły  
II stopnia  

 

II. Arkusze ocen 

1. Arkusze ocen wypełniane pismem ręcznym 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

33 MEN-I/33/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży  

34 MEN-I/34/1 dla uczniów szkoły polskiej realizującej program 
nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły 
podstawowej  

35 MEN-I/35/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej 

36 MEN-I/36/2 

 

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

37 MEN-I/37/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży  

38 MEN-I/38/2 dla uczniów szkoły polskiej realizującej  program 
nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum 
ogólnokształcącego  

39 MEN-I/39/2 dla uczniów technikum  

40 MEN-I/40/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia 

41 MEN-I/41/2 dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia 

42 MEN-I/42/2 dla słuchaczy szkoły policealnej 

43 MEN-I/43/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych  

 

2. Arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej  

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

44 MEN-I/44/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 
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45  MEN-I/45/1  dla uczniów szkoły polskiej realizującej  program 
nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły 
podstawowej  

46 MEN-I/46/1 
 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej  

47 MEN-I/47/2 

 

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

48 MEN-I/48/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży  

49 MEN-I/49/2 dla uczniów szkoły polskiej realizującej  program 
nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum 
ogólnokształcącego  

50 MEN-I/50/2 dla uczniów technikum  

51 MEN-I/51/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia  

52 MEN-I/52/2 dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia  

53 MEN-I/53/2 dla słuchaczy szkoły policealnej  

54 MEN-I/54/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych  

 

III. Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneks do świadectwa dojrzałości, dyplomy  

i suplementy wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

55 OKE-II/55/3 

 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty przeprowadzanego na warunkach i w sposób 
obowiązujący w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 

56 OKE-II/56/3 
 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty przeprowadzanego na warunkach i w sposób 
obowiązujący od roku szkolnego 2021/2022 

57 OKE-II/57/3 

 

zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z 
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia 

58 OKE-II/58/3 
 

zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z 
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia 

59 OKE-II/59/3 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla osób 
kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów 
eksternistycznych, zawierające znak graficzny PRK II 

60 OKE-II/60/3 świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla 
osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie 
egzaminów eksternistycznych 

61 OKE-II/61/3 zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla 
absolwentów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości 
uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości 
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych 
szkół średnich 
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62 OKE-II/62/3 świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu 
maturalnego, zawierające znak graficzny PRK IV 

63 OKE-II/63/3 aneks do świadectwa dojrzałości  

64 OKE-II/64/3 certyfikat kwalifikacji zawodowej wydawany po zdaniu 
egzaminu zawodowego, zawierający znak graficzny PRK 2 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji cząstkowej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, z późn. zm.)  

65 OKE-II/65/3 certyfikat kwalifikacji zawodowej wydawany po zdaniu 
egzaminu zawodowego, zawierający znak graficzny PRK 3 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji cząstkowej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

66 OKE-II/66/3 certyfikat kwalifikacji zawodowej wydawany po zdaniu 
egzaminu zawodowego, zawierający znak graficzny PRK 4 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji cząstkowej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

67 OKE-II/67/3 certyfikat kwalifikacji zawodowej wydawany po zdaniu 
egzaminu zawodowego, zawierający znak graficzny PRK 5 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji cząstkowej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

68 OKE-II/68/3 dyplom zawodowy, zawierający znak graficzny PRK II 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

69 OKE-II/69/3 dyplom zawodowy, zawierający znak graficzny PRK III 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

70 OKE-II/70/3 dyplom zawodowy, zawierający znak graficzny PRK IV 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

71 OKE-II/71/3 dyplom zawodowy, zawierający znak graficzny PRK V 
zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

72 OKE-II/72/3 suplement do dyplomu zawodowego, o którym mowa  
w § 14 rozporządzenia 
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IV. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

73 MEN-I/73 dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego 

 

V. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

74 MEN-I/74 dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych 
wychowaniem przedszkolnym  

 

VI. Duplikat 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

75 MEN-I/75 poddruk dla duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 3–5 
rozporządzenia 

 

VII. Zaświadczenie o zawodzie  

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

76 MEN-I/76 dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe 

 

VIII. Zaświadczenie o przebiegu nauczania  

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie 

1 2 3 

77 MEN-I/77 dla uczniów albo absolwentów 
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