Załącznik nr 2
WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH
I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH 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
dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i
młodzieży
dla uczniów klas I–III szkół podstawowych przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych,
urzędach
konsularnych
i
przedstawicielstwach
wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce
oraz szkolnych punktów konsultacyjnych, realizujących
program nauczania uwzględniający ramy programowe
kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów
konsultacyjnych w zakresie szkoły podstawowej oraz plan
nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej
dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i
młodzieży
dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i
młodzieży – z wyróżnieniem
dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do
pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci
i młodzieży
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–
VII szkoły podstawowej
dla uczniów klas IV–VII szkół podstawowych przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych,
urzędach
konsularnych
i
przedstawicielstwach
wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce
oraz szkolnych punktów konsultacyjnych, realizujących
program nauczania uwzględniający ramy programowe
kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów
konsultacyjnych w zakresie szkoły podstawowej oraz plan
nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

1

MEN-I/1/1

2

MEN-I/2-SZ/1

3

MEN-I/3/1

4

MEN-I/4-w/1

5

MEN-I/5/1

6

MEN-I/6/1

7

MEN-I/7-SZ/1

1

2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Numer
wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz
dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych,
zawierające znak graficzny PRK II
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem
dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy
organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i
młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły
podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II
dla
uczniów
szkół
podstawowych
przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych,
urzędach
konsularnych
i
przedstawicielstwach
wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce
oraz szkolnych punktów konsultacyjnych, realizujących
program nauczania uwzględniający ramy programowe
kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów
konsultacyjnych w zakresie szkoły podstawowej oraz plan
nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

8

MEN-I/8/1

9

MEN-I/9-w/1

10

MEN-I/10/1

11

MEN-I/11/1

12

MEN-I/12-SZ/1

3. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego
Numer
wzoru
1
13
14
15

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/13/2

3
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

MEN-I/14-w/2

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z
wyróżnieniem
dla uczniów klas I–III liceów ogólnokształcących przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych,
urzędach
konsularnych
i
przedstawicielstwach
wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, liceów ogólnokształcących w
Polsce oraz szkolnych punktów konsultacyjnych,
realizujących program nauczania uwzględniający ramy
programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych
punktów konsultacyjnych w zakresie liceum oraz plan
nauczania uzupełniającego w zakresie liceum

MEN-I/15-SZ/2

2

4. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
Numer
wzoru
1
16
17
18

Symbol
2
MEN-I/16/2
MEN-I/17-w/2
MEN-I/18-SZ/2

Przeznaczenie
3
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz
dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z
wyróżnieniem
dla
uczniów
liceów
ogólnokształcących
przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych,
urzędach
konsularnych
i
przedstawicielstwach
wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, liceów ogólnokształcących w
Polsce oraz szkolnych punktów konsultacyjnych,
realizujących program nauczania uwzględniający ramy
programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych
punktów konsultacyjnych w zakresie liceum oraz plan
nauczania uzupełniającego w zakresie liceum

5. Świadectwa szkolne promocyjne technikum
Numer
wzoru
1
19
20

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/19/2

dla uczniów technikum

3

MEN-I/20-w/2

dla uczniów technikum – z wyróżnieniem

6. Świadectwa ukończenia technikum
Numer
wzoru
1
21
22

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/21/2

dla uczniów technikum

3

MEN-I/22-w/2

dla uczniów technikum – z wyróżnieniem

7. Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia
Numer
wzoru

Symbol

1

2

23

MEN-I/23/2
MEN-I/24-w/2

24

Przeznaczenie
3
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem

3

8. Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
Numer
wzoru
1
25
26

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/25/2

3
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

MEN-I/26-w/2

dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem

9. Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły II stopnia
Numer
wzoru

Symbol

1

2

27
28

Przeznaczenie

MEN-I/27/2

3
dla uczniów branżowej szkoły II stopnia

MEN-I/28-w/2

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia – z wyróżnieniem

10. Świadectwa ukończenia branżowej szkoły II stopnia
Numer
wzoru
1
29
30

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/29/2

3
dla uczniów branżowej szkoły II stopnia

MEN-I/30-w/2

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia – z wyróżnieniem

11. Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Numer
wzoru
1
31

Symbol
2
MEN-I/31/2

Przeznaczenie
3
dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

12. Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Numer
wzoru
1
32

Symbol
2
MEN-I/32/2

Przeznaczenie
3
dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

4

13. Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Numer
wzoru
1
33

Symbol
2
MEN-I/33/2

Przeznaczenie
3
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla
słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

14. Indeksy
Numer
wzoru
1
34
35

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/34/2

3
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły
policealnej dla dorosłych

MEN-I/35/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy
szkoły policealnej dla dorosłych

II.

Arkusze ocen

1. Arkusze ocen wypełniane pismem ręcznym
Numer
wzoru
1
36
37

38

39
40
41
42
43
44

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/36/1

3
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

MEN-I/37/1

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły
podstawowej
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

MEN-I/38/2

MEN-I/39/2
MEN-I/40/2
MEN-I/41/2

dla uczniów technikum
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

MEN-I/42/2

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia

MEN-I/43/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy
szkoły policealnej dla dorosłych

MEN-I/44/2

dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy
szkoły policealnej dla dorosłych

5

2. Arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej
Numer
wzoru
1
45
46

47

48
49
50
51
52
53

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/45/1

3
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

MEN-I/46/1

MEN-I/48/2

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły
podstawowej
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

MEN-I/49/2

dla uczniów technikum

MEN-I/50/2

dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

MEN-I/51/2

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia

MEN-I/52/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy
szkoły policealnej dla dorosłych
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy
szkoły policealnej dla dorosłych

MEN-I/47/2

MEN-I/53/2

III. Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia wydawane przez
okręgowe komisje egzaminacyjne
Numer
wzoru
1
54

55

56

57

Symbol
2
OKE-II/54/3

OKE-II/55/3

OKE-II/56/3

OKE-II/57/3

58

OKE-II/58/3

59

OKE-II/59/3

60

OKE-II/60/3

Przeznaczenie
3
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty przeprowadzanego na warunkach i w sposób
obowiązujący w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty przeprowadzanego na warunkach i w sposób
obowiązujący od roku szkolnego 2021/2022
zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia
zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla osób
kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów
eksternistycznych, zawierające znak graficzny PRK II
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla
osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie
egzaminów eksternistycznych
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla
absolwentów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości
uzyskane
po
zdaniu
egzaminu
dojrzałości

6

61
62

OKE-II/61/3
OKE-II/62/3

63

OKE-II/63/3

64

OKE-II/64/3

65

OKE-II/65/3

66

OKE-II/66/3

67

OKE-II/67/3

68

OKE-II/68/3

69

OKE-II/69/3

70

OKE-II/70/3

przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych
szkół średnich
świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu
maturalnego, zawierające znak graficzny PRK IV
aneks do świadectwa dojrzałości
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, zawierające 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 2017 r. poz.
59, z późn. zm.)
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, zawierające 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
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, zawierające 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
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, zawierające 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
dyplom
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe,
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
dyplom
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe,
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
dyplom
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe,
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
dyplom
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe,
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

7

71
72

OKE-II/71/3

suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe, o którym mowa w § 12

OKE-II/72/3

suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
wydawanego
po
zdaniu
egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

IV. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Numer
wzoru

Symbol

1
73

2
MEN-I/73

Przeznaczenie
3
dla dzieci spełniających obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego

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

Symbol

1
74

2
MEN-I/74

Przeznaczenie
3
dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych
wychowaniem przedszkolnym

8

