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I.

Legitymacja

szkolna

dla

uczniów

szkół

podstawowych

i

szkół

ponadpodstawowych
1. Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
zwana dalej „legitymacją szkolną” ma wymiary 72 x 103 mm i jest drukowana na kartonie
offsetowym, o gramaturze nie mniej niż 250 g/m2.
2. Legitymacja szkolna na awersie i rewersie:
1) jest pokryta giloszem według wzorów nr 1–4, w kolorze różowym Pantone 182 U;
2) ma napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre, z tym że dla napisu
„Legitymacja szkolna” – czcionka GothamCondensedPl-Medium.
3. Legitymację szkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią urzędową
szkoły o średnicy 20 mm.
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Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych

1. Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „legitymacją
przedszkolną” ma wymiary 72 x 103 mm i jest drukowana na kartonie offsetowym, o
gramaturze nie mniej niż 250 g/m2.
2.

Legitymacja przedszkolna na awersie i rewersie:
1) jest pokryta giloszem według wzoru nr 5, w kolorze żółtym Pantone 123 C;
2) ma napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.

3.

Legitymację przedszkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią
podłużną.

4.

W miejscu oznaczonym we wzorze legitymacji przedszkolnej umieszcza się 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.

5.

W miejscu oznaczonym we wzorze legitymację przedszkolną podpisuje:
1) dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo
2) dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do
którego uczęszcza dziecko, albo
3) osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona
prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną.
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E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

1. E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
zwana dalej „e-legitymacją szkolną” jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV)
formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.
2. Blankiet e-legitymacji szkolonej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o
wymiarach

i

właściwościach

fizycznych

zgodnych

z

wymaganiami

dla

kart

identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości
i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z
wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
3. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice
offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone
1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485;
Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są
nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®.
Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.
4. Pole zdjęcia na awersie – 5,5 mm od lewej krawędzi, 17 mm od górnej krawędzi (26 mm
wysokości x 19 mm szerokości) – jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia
(w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) metodą termodruku.
5. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera:
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI® – umieszczony w polu
o powierzchni 13,5 mm wysokości x 8,2 mm szerokości;
2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „Legitymacja szkolna”;
3) mikroteksty o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”;
4) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.
6. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:
1) na awersie napis:
a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm
przebiegającym poziomo w odległości 7,4 mm od górnej krawędzi e-legitymacji
szkolnej, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM MT BOLD 11,5
pkt,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji) w kolorze czarnym (Black), krój
czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,
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c) „Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Nazwa i adres szkoły”,
„Dyrektor szkoły”, „Data wydania” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki
Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z
grupy Arial w kolorze czarnym (Black);
2) na rewersie napis:
a) „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black),
krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,
b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu
Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data odpowiednio: „30 września” lub „1 marca” krój
czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
c) odpowiednio: „MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N” w kolorze czarnym
(Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt wersaliki, nanoszony w
procesie personalizacji.
7.

Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką
termotransferową.

8.

W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy
dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu
na rewersie można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.

9.

Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową
działalnością szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu zbiorowego.

10. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły za
zgodą pełnoletnich uczniów albo rodziców niepełnoletnich uczniów.
11. E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o
wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie
odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem
orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji
szkolnej.
13. W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji szkolnej na dane dyrektora szkoły
wpisuje się imię (imiona) i nazwisko dyrektora szkoły.
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E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych:
E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „e-legitymacją
przedszkolną” jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która
może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.

2.

Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o
wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart
identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego
właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

3.

Poddruk blankietu e-legitymacji przedszkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w
technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo
to: Pantone 1655, Pantone 279, Pantone 151, kolor irysowy: Pantone 305-136-305 oraz
136-305-136; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką
sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby OVI®.
Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.

4.

Blankiet e-legitymacji przedszkolnej zawiera:
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI®;
2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „MEN”;
3) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja przedszkolna”.

5.

E-legitymacja przedszkolna zawiera napisy:
1) na awersie napis:
a)

„LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA”; krój czcionki Geometr415MdPL 10
pkt,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black),
krój czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,
c)

„Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Nazwa i adres przedszkola/szkoły”,
„Dyrektor szkoły/przedszkola”, „Data wydania” w kolorze czarnym (Black),
krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są
nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);

2) na rewersie napis:
a)

„Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym
(Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,
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b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu
Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data „30 września”, krój czcionki tekstu Swiss 721
PL 5 pkt,
c)

„MEN-I/5” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL
BOLD 6 pkt wersaliki, nanoszony w procesie personalizacji.

6.

Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką
termotransferową.

7.

W blankiecie e-legitymacji przedszkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy
dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu
na rewersie można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.

8.

Na e-legitymacji przedszkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową
działalnością przedszkola lub szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu
zbiorowego.

9.

O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji przedszkolnej decyduje dyrektor szkoły,
przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego za zgodą
rodziców.

10. E-legitymacje przedszkolne opatruje się w miejscach oznaczonym we wzorze
hologramem o wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle
małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice
2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji
przedszkolnej.
12. W miejscu oznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej umieszcza się nazwę:
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.

13. W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej na dane dyrektora
wpisuje się imię (imiona) i nazwisko:
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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V. mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

1.

Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji szkolnej na ekranie urządzenia mobilnego:
1)

nagłówek zawierający napis„Legitymacja szkolna”;

2)

obszar danych mLegitymacji szkolnej zawierający:
a) hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się
dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,
b) napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
c) flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej umieszczoną na tym samym
poziomie co hologram, po prawej stronie ekranu, stanowiącą animację
imitującą widok flagi powiewającej na wietrze,
d) napis „Nr legitymacji: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem
wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. W
przypadku ucznia niepełnosprawnego numer jest uzupełniony dodatkowo
oznaczeniem „-N”,
e) napis „Wydana: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą wydania
legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
f) obszar danych ucznia zawierający:
– kolorowe zdjęcie,
– imię lub imiona,
– nazwisko,
– etykietę zawierającą odpowiednio napis „Uczeń” albo „Uczennica”,
– napis „Data urodzenia: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą
urodzenia,
– napis „PESEL: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem
PESEL,
– odpowiednio napis „[n] lat” albo „[n] lata”, w którym [n] stanowi wartość
zgodną z wiekiem,
g) obszar informujący o statusie ważności mLegitymacji szkolnej zawierający:
– symbol „” albo „” odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej
mLegitymacji szkolnej,
– napis „Ważna” albo „Nieważna”,
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– napis „Termin ważności: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną
z datą ważności legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
h) obszar danych szkoły zawierający:
– nagłówek zawierający napis „Nazwa i adres szkoły”,
– napis informujący o nazwie szkoły,
– napis informujący o adresie szkoły,
– napis informujący o numerze telefonicznym szkoły, stanowiący element
funkcjonalny, którego kliknięcie inicjuje połączenie telefoniczne ze szkołą,
– napis „Dyrektor szkoły: [t]”, w którym [t] stanowi wartość zawierającą
imię (imiona) i nazwisko dyrektora szkoły,
i) napis „Czas okazania [d]”, w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę
okazania mLegitymacji szkolnej według ustawień daty i czasu w urządzeniu
mobilnym,
j) napis

„Poświadcza

uprawnienia

do

ulgowych

przejazdów

środkami

publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”;
3)
2.

stopka aplikacji.

Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych, mieszczące się w nagłówku i stopce
aplikacji, mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji pod względem ilości, wyglądu,
kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet pod względem rodzaju, wielkości i koloru
czcionki.
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suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
1.

Świadectwa

szkolne

dla

dotychczasowych

gimnazjów

dla

dorosłych

i

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, świadectwa ukończenia branżowej szkoły
I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i świadectwa
ukończenia

branżowej

szkoły

II

stopnia

dla

słuchaczy

będących

absolwentami

dotychczasowego gimnazjum wydawane przez szkoły oraz świadectwa i zaświadczenia
wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, drukuje się na papierze zadrukowanym
tłem giloszowym w następujących kolorach:
1)

pomarańczowym – świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

2)

żółtym – świadectwa ukończenia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i
zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;

3)

różowym – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum;

4)

jasnoszarym – świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego w
przypadku, o którym mowa w § 72 ust. 3 rozporządzenia;

5)

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

6)

żółtym Pantone 123 U – świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia
branżowej szkoły I stopnia.
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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 gimnazjalnego, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
zasadniczej szkoły zawodowej, świadectwa ukończenia gimnazjum dla osób kończących
dotychczasowe gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa
ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum
ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości
wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób
obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, oraz ich duplikaty drukuje się na
papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorach według wzorów określonych w
załączniku nr 7 do rozporządzenia.
4. Suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe drukuje się na
białym papierze, bez tła giloszowego.
5. Pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia
szkoły, wydawanych przez szkoły, jest zdobiona tłem giloszowym z literami RP. Strona
druga, trzecia i czwarta są zdobione tłem giloszowym bez tych liter.
6. Pierwsza strona świadectwa ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i
liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa
dojrzałości i zaświadczeń, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, jest
zdobiona tłem giloszowym.
7. Świadectwa i zaświadczenia mają format A4 (210 x 297 mm).
8. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i suplementy są
drukowane na papierze offsetowym o gramaturze nie mniej niż 80 g/m2. Wydawane przez
okręgowe komisje egzaminacyjne świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły na
podstawie egzaminów eksternistycznych, zaświadczenia, świadectwa potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje 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.
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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 stosowanym w szkołach i klasach
zgodnie z art. 291 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 3 i ust. 2–4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)
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 przewidziane w ramowym planie nauczania dla
danego typu szkoły stosowanym w szkołach i klasach zgodnie z art. 291 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt
3 i ust. 2–4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 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. 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.
13. Na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny

klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, wpisuje się:
1)

poziomą kreskę, jeżeli uczeń uczęszczał do szkoły, w której zajęcia wychowania
fizycznego nie były prowadzone zgodnie z ramowymi planami nauczania dla danego
typu szkoły stosowanym w szkołach i klasach zgodnie z art. 291 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 3
i ust. 2–4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe;

2)

ocenę z wychowania fizycznego, jeżeli uczeń uczęszczał do szkoły, w której zajęcia
wychowania fizycznego były prowadzone zgodnie z ramowymi planami nauczania dla
danego typu szkoły stosowanym w szkołach i klasach zgodnie z art. 291 ust. 1 pkt 1
lit. b, pkt 3 i ust. 2–4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.


Dziennik Ustaw

– 310 –

–4–

Poz. 1700

14. 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
języku regionalnym zapewnia dyrektor szkoły.
15. 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.
16. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły przez

ucznia, który realizował dodatkowo zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem
kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, umieszcza się te zajęcia w miejscu
przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne, a w przypadku świadectw szkolnych
promocyjnych i świadectw ukończenia odpowiednio branżowej szkoły I stopnia lub
branżowej szkoły II stopnia 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”.
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17. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz
na innych drukach szkolnych 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
dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dotychczasowym czteroletnim
technikum – adnotację „poziom dwujęzyczny”.
18. 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.
19. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz
arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się
podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z art. 275 ust. 2, art. 276 ust. 2, art. 277
ust. 1 i 2, art. 279 i art. 281 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w przypadku: dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i
branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację:
1)

w dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych:
a)

„III.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego
nowożytnego,

b)

„III.1” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości
językowej według „Common European Framework of Reference for Languages:
learning, teaching, assessment – Europejski system opisu kształcenia językowego:
uczenie się, nauczanie, ocenianie” – w przypadku uczniów kontynuujących naukę
danego języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;

2)

w

dotychczasowym

trzyletnim

liceum

ogólnokształcącym

i

dotychczasowym

czteroletnim technikum:
a)

„IV.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego
nowożytnego,

b)

„IV.1p.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości
językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b – w przypadku uczniów kontynuujących
naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,
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„IV.1r.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości
językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b – w przypadku uczniów kontynuujących
naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym,

d)

„IV.2” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości
językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b – w przypadku uczniów oddziałów
dwujęzycznych;

3)

w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum:
a)

„IV.0” –

dla początkujących,

b)

„IV.1” –

dla kontynuujących naukę.

20. 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 odpowiednio w art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017
r., lub art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019
r. poz. 1148, 1078 i 1287), wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do
oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.
21. Na świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydawane

absolwentowi dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który został przyjęty do klasy
drugiej dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ze
świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej przepisuje się oceny z następujących
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1)

podstawy przedsiębiorczości;

2)

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, pod
warunkiem, że w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych żaden z tych przedmiotów
nie był przez słuchacza realizowany w zakresie rozszerzonym.
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22. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,
wydawanych przez odpowiednio dotychczasowe gimnazja dla dorosłych, dotychczasowe
trzyletnie liceum ogólnokształcące, dotychczasowe czteroletnie technikum, branżową szkołę I
stopnia i branżową szkołę II stopnia, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje
się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów albo słuchaczy.
23. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach
odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm; w indeksach w miejscach
przeznaczonych na umieszczenie fotografii używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.
24. W zaświadczeniach o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscu
przeznaczonym na wpisanie kodu wpisuje kod arkusza egzaminacyjnego.
25. Arkusze ocen ucznia lub słuchacza mają format A4 (210 x 297 mm), z tym że
w przypadku arkuszy ocen założonych na drukach według wzorów nr 63h i 63i określonych
w załączniku nr 7 do rozporządzenia strony pierwsza i ostatnia mają format A4 (210 x 297
mm), a kolejne strony mają format A3 (420 x 297 mm). Arkusze ocen wypełniane w postaci
elektronicznej są drukowane jednostronnie.
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

dotychczasowego

trzyletniego

liceum

ogólnokształcącego oraz na arkuszach ocen dla uczniów dotychczasowego czteroletniego
technikum, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z art. 275
ust. 2 i art. 276 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych
w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”.
29. Do arkuszy ocen słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych założonych
na podstawie dotychczasowych przepisów dołącza się informację o udziale słuchacza w
realizacji projektu edukacyjnego, sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna
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projektu edukacyjnego, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był
realizowany i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia słuchacza z realizacji
projektu edukacyjnego – informację o tym zwolnieniu.
30.

Do

arkuszy

ocen

słuchaczy

dotychczasowego

trzyletniego

liceum

ogólnokształcącego dla dorosłych, przyjętych do klasy drugiej na podstawie świadectwa
ukończenia odpowiednio zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,
dołącza się kopię tego świadectwa, poświadczoną za zgodność przez dyrektora liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych, do którego został przyjęty absolwent dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej.
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Załącznik
nr 6 nr 6
Załącznik
Wykaz wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i
arkuszy
ocen ŚWIADECTW
dla słuchaczy
dotychczasowych
gimnazjów
dla dorosłych
i uczniów
WYKAZ
WZORÓW
SZKOLNYCH
PROMOCYJNYCH,
ŚWIADECTW
UKOŃCZENIA
SZKOŁY
dotychczasowych
szkół
ponadgimnazjalnych,
świadectw
szkolnych
promocyjnych
I ARKUSZY OCEN DLA SŁUCHACZY DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH i
świadectw
ukończenia szkoły SZKÓŁ
dla uczniów
branżowych szkół
I stopnia
będących
I UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH
PONADGIMNAZJALNYCH,
ŚWIADECTW
SZKOLNYCH
PROMOCYJNYCH
I ŚWIADECTW
UKOŃCZENIA
SZKOŁY
DLA UCZNIÓW
BRANŻOWYCH
SZKÓŁ
I STOPNIA
absolwentami
dotychczasowego
gimnazjum,
świadectw
ukończenia
szkoły dla
słuchaczy
BĘDĄCYCH
ABSOLWENTAMI
DOTYCHCZASOWEGO
GIMNAZJUM, dotychczasowego
ŚWIADECTW UKOŃCZENIA
SZKOŁY
branżowych
szkół II stopnia
będących absolwentami
gimnazjum,
DLA arkuszy
SŁUCHACZY
BRANŻOWYCH
SZKÓŁ
II
STOPNIA
BĘDĄCYCH
ABSOLWENTAMI
DOTYCHCZASOWEGO
ocen dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
GIMNAZJUM, ARKUSZY OCEN DLA UCZNIÓW KLASY VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
uczniów
branżowych szkół I stopnia będących absolwentami dotychczasowego
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UCZNIÓW BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI
gimnazjum, zaświadczeń
o szczegółowych
egzaminu
gimnazjalnego,
DOTYCHCZASOWEGO
GIMNAZJUM,
ZAŚWIADCZEŃ O wynikach
SZCZEGÓŁOWYCH
WYNIKACH
EGZAMINU
zaświadczeń
o
zdaniu
egzaminów
eksternistycznych
z
zakresu
wymagań
określonych w
GIMNAZJALNEGO, ZAŚWIADCZEŃ O ZDANIU EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH
podstawieWYMAGAŃ
programowej
kształcenia
ogólnego PROGRAMOWEJ
dla zasadniczej
szkoły zawodowej,
Z ZAKRESU
OKREŚLONYCH
W PODSTAWIE
KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO
DLA ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ,
GIMNAZJUM
świadectw
ukończenia gimnazjum
dla osób ŚWIADECTW
kończących UKOŃCZENIA
dotychczasowe
gimnazjum na
DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH
GIMNAZJUM
NA PODSTAWIE
EGZAMINÓW
podstawie
egzaminów DOTYCHCZASOWE
eksternistycznych,
świadectw
ukończenia
liceum
EKSTERNISTYCZNYCH,
ŚWIADECTW
UKOŃCZENIA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ogólnokształcącego dla osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum
DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH DOTYCHCZASOWE TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości
NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH, ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI WYDAWANYCH
wydawanych
po EGZAMINU
zdaniu egzaminu
maturalnego
przeprowadzanego
na warunkach i w
PO ZDANIU
MATURALNEGO
PRZEPROWADZANEGO
NA WARUNKACH
sposób
obowiązujący
od
roku
szkolnego
2009/2010,
świadectw
potwierdzających
I W SPOSÓB OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2009/2010, ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH
kwalifikacje
w
zawodzie,
dyplomów
potwierdzających
kwalifikacje
zawodowe
oraz
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
ORAZ SUPLEMENTÓW
DOpotwierdzającego
DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
suplementów
do dyplomu
kwalifikacje zawodowe
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
Numer
wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3
dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych,
zawierające znak graficzny PRK II

16b

MEN-I/13b/2

2. Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Numer
wzoru
1
23a
24a

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/18a/2

3
dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

MEN-I/18a-w/2

dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
– z wyróżnieniem

1
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3. Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia
Numer
wzoru
1
23b
24b

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/23b/2

3
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum

MEN-I/24b-w/2

dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących
absolwentami
dotychczasowego
gimnazjum
–
z
wyróżnieniem

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

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/25b/2

3
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum

MEN-I/26b-w/2

dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących
absolwentami
dotychczasowego
gimnazjum
–
z
wyróżnieniem

5. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia
Numer
wzoru
1
26a

Symbol
2
MEN-I/26a/2

Przeznaczenie
3
dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum

6. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego
Numer
wzoru
1
27a
28a
29

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/21a/2

3
dla uczniów dotychczasowego
ogólnokształcącego dla młodzieży

MEN-I/21a-w/2

dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem
dla uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów
ogólnokształcących
przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych,
urzędach
konsularnych
i
przedstawicielstwach
wojskowych
Rzeczypospolitej
Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

MEN-I/22-SZ/2

trzyletniego

liceum

2
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7. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
Numer
wzoru
1
30a

31a
32

Symbol
2
MEN-I/23a/2

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

Przeznaczenie
3
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem
dla uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów
ogólnokształcących
przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych,
urzędach
konsularnych
i
przedstawicielstwach
wojskowych
Rzeczypospolitej
Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

8. Świadectwa szkolne promocyjne technikum
Numer
wzoru
1
37a
38a

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/27a/2

3
dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

MEN-I/27a-w/2

dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum – z
wyróżnieniem
9. Świadectwa ukończenia technikum

Numer
wzoru
1
39a
40a

Symbol

Przeznaczenie

2
MEN-I/28a/2

3
dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

MEN-I/28a-w/2

dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum – z
wyróżnieniem

10. Arkusze ocen wypełniane pismem ręcznym
Numer
wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3
dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla
dzieci i młodzieży
dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla
dzieci i młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla młodzieży
dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

53b

MEN-I/53b/1

53c

MEN-I/53c/1

58a

MEN-I/42a/2

60a

MEN-I/44a/2

61a

MEN-I/45a/2

dla uczniów
zawodowej

dotychczasowej

zasadniczej

szkoły

3
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dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących
absolwentami
dotychczasowego gimnazjum, którzy
rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r.
dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych

11. Arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej
Numer
wzoru
1
63m
63n
63g
63h
63i
63j
63k

Symbol
2
MEN-I/63m/1

Przeznaczenie
3
dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla
dzieci i młodzieży
dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla
dzieci i młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla młodzieży
dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

MEN-I/63n/1
MEN-I/42b/2
MEN-I/44b/2
MEN-I/45b/2

dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy
rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r.
dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych

MEN-I/63j/2
MEN-I/47b/2

12. Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia wydawane przez
okręgowe komisje egzaminacyjne
Numer wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego
zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z
zakresu
wymagań
określonych
w
podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej
szkoły zawodowej
świadectwo ukończenia gimnazjum dla osób kończących
dotychczasowe gimnazjum na podstawie egzaminów
eksternistycznych, zawierające znak graficzny PRK II
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla
osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum
ogólnokształcące
na
podstawie
egzaminów
eksternistycznych
świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu
maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w
sposób obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010

72a
72b

OKE-II/102a/2
OKE-II/103/2

74a

OKE-II/106a/2

75a

OKE-II/109/2

77

OKE-II/112/2

4
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78

OKE-II/78/3

79

OKE-II/79/3

80

OKE-II/80/3

81

OKE-II/81/3

82

OKE-II/82/3

83

OKE-II/83/3

84

OKE-II/84/3

85

OKE-II/85/3

Poz. 1700

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
2019 r. poz. 1148, 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

5
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suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia
suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia
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