
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Âwiadectwa szkolne promocyjne, Êwiadec-
twa ukoƒczenia szko∏y i Êwiadectwa dojrza∏oÊci, zwa-
ne dalej „Êwiadectwami”, dyplomy ukoƒczenia szko-
∏y, dyplomy uzyskania tytu∏u zawodowego i dyplomy
potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe, zwane dalej
„dyplomami”, zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wyni-
kach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim ro-
ku nauki w szkole podstawowej i zaÊwiadczenia
o szczegó∏owych wynikach egzaminu przeprowadza-
nego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane da-
lej „zaÊwiadczeniami”, oraz indeksy, legitymacje
szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepe∏-
nosprawnych wydaje si´ na drukach wed∏ug wzorów
okreÊlonych w rozporzàdzeniu. Wykaz wzorów Êwia-
dectw, dyplomów, zaÊwiadczeƒ i innych druków
szkolnych zawiera za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
Wzory Êwiadectw, dyplomów, zaÊwiadczeƒ i innych
druków szkolnych zawiera za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

2. Âwiadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje
szkolne na drukach wed∏ug wzorów okreÊlonych
w rozporzàdzeniu wydajà szko∏y publiczne i niepu-
bliczne o uprawnieniach szkó∏ publicznych: podstawo-
we, gimnazja, szko∏y ponadgimnazjalne i dotychcza-
sowe szko∏y ponadpodstawowe oraz centra kszta∏ce-
nia ustawicznego, zwane dalej „szko∏ami”, z zastrze˝e-
niem ust. 3. 

3. Âwiadectwa dojrza∏oÊci, o których mowa w § 4,
dyplomy potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe oraz
zaÊwiadczenia wydajà okr´gowe komisje egzamina-
cyjne, zwane dalej „komisjami okr´gowymi”. 

4. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepe∏no-
sprawnych ucz´szczajàcych do przedszkoli lub oddzia-
∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawowych na
druku wed∏ug wzoru okreÊlonego w rozporzàdzeniu
wydajà odpowiednio publiczne i niepubliczne przed-
szkola i szko∏y podstawowe. 

5.  Szko∏a mo˝e wydawaç Êwiadectwa szkolne pro-
mocyjne na drukach wed∏ug w∏asnego wzoru, zatwier-
dzonego przez kuratora oÊwiaty. Na Êwiadectwie za-
mieszcza si´ informacj´: „Wzór zatwierdzony przez
Kuratora OÊwiaty w ................. w dniu .......... nr spra-
wy ..........”. 

6.  Szko∏a, na wniosek ucznia lub s∏uchacza, zwa-
nego dalej „uczniem”, albo absolwenta, wydaje za-
Êwiadczenie dotyczàce przebiegu nauczania. 

7. Âwiadectwa szkolne promocyjne, Êwiadectwa
ukoƒczenia szko∏y, Êwiadectwa dojrza∏oÊci, o których
mowa w § 3, dyplomy ukoƒczenia szko∏y, dyplomy
uzyskania tytu∏u zawodowego oraz zaÊwiadczenia do-
tyczàce przebiegu nauczania wydaje si´ na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez
szko∏´ lub dokumentacji egzaminów eksternistycz-
nych. 

8. Âwiadectwa dojrza∏oÊci, o których mowa w § 4,
wydaje si´ na podstawie dokumentacji egzaminu ma-
turalnego. Dyplomy potwierdzajàce kwalifikacje zawo-
dowe wydaje si´ na podstawie dokumentacji egzami-
nu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe, zwane-
go dalej „egzaminem zawodowym”. ZaÊwiadczenia
wydaje si´ na podstawie dokumentacji odpowiednio
sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku na-
uki w szkole podstawowej, zwanego dalej „sprawdzia-
nem”, i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum, zwanego dalej „egzaminem gim-
nazjalnym”. 

9. Âwiadectwa, dyplomy, zaÊwiadczenia, indeksy,
legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla
dzieci niepe∏nosprawnych sà drukami Êcis∏ego zara-
chowania. 

10. Szko∏a prowadzi imiennà ewidencj´ wydanych
Êwiadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkol-
nych, z wyjàtkiem Êwiadectw szkolnych promocyj-
nych. 

11. Komisja okr´gowa prowadzi imiennà ewiden-
cj´ wydanych Êwiadectw dojrza∏oÊci, dyplomów po-
twierdzajàcych kwalifikacje zawodowe i zaÊwiadczeƒ. 

12. Przedszkole i szko∏a podstawowa, w której sà
prowadzone oddzia∏y przedszkolne, prowadzà imien-
nà ewidencj´ wydanych legitymacji przedszkolnych
dla dzieci niepe∏nosprawnych. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych,
sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 134, poz. 1426).



§ 2. 1. Po ukoƒczeniu nauki w danej klasie, z wyjàt-
kiem klasy programowo najwy˝szej, uczeƒ szko∏y dla
m∏odzie˝y, z zastrze˝eniem ust. 2, zale˝nie od wyników
klasyfikacji rocznej, otrzymuje Êwiadectwo szkolne
promocyjne potwierdzajàce uzyskanie albo nieuzyska-
nie promocji do klasy programowo wy˝szej. 

2. Po ukoƒczeniu nauki w danym semestrze, z wy-
jàtkiem semestru programowo najwy˝szego, uczeƒ
szko∏y policealnej i szko∏y pomaturalnej dla m∏odzie˝y
oraz s∏uchacz szko∏y dla doros∏ych, zale˝nie od wyni-
ków klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do in-
deksu potwierdzajàcy uzyskanie albo nieuzyskanie
promocji na semestr programowo wy˝szy. 

3. Uczeƒ szko∏y podstawowej, gimnazjum, szko∏y
ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szko∏y ponad-
podstawowej, który ukoƒczy∏ danà szko∏´, otrzymuje
Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y, z zastrze˝eniem ust. 6.

4. Poczàwszy od klasy IV szko∏y podstawowej,
uczeƒ szko∏y dla m∏odzie˝y, który otrzyma∏ promocj´
do klasy programowo wy˝szej z wyró˝nieniem albo
ukoƒczy∏ szko∏´ z wyró˝nieniem, otrzymuje odpowied-
nio Êwiadectwo szkolne promocyjne potwierdzajàce
uzyskanie promocji z wyró˝nieniem albo Êwiadectwo
ukoƒczenia szko∏y potwierdzajàce ukoƒczenie szko∏y
z wyró˝nieniem. 

5.  Absolwent dotychczasowej szko∏y zasadniczej
i szko∏y Êredniej zawodowej, który zda∏ egzamin z na-
uki zawodu lub egzamin z przygotowania zawodowe-
go, otrzymuje dyplom uzyskania tytu∏u zawodowego,
z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Po ukoƒczeniu szko∏y pomaturalnej kszta∏càcej
w zawodzie piel´gniarki i po∏o˝nej uczeƒ otrzymuje
dyplom ukoƒczenia szko∏y pomaturalnej potwierdza-
jàcy uzyskanie tytu∏u zawodowego. 

§ 3. Absolwent dotychczsowej ponadpodstawowej
szko∏y Êredniej, który zda∏ egzamin dojrza∏oÊci, otrzy-
muje Êwiadectwo dojrza∏oÊci.

§ 4. 1. Absolwent szko∏y ponadgimnazjalnej: li-
ceum ogólnokszta∏càcego, liceum profilowanego,
technikum, uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càce-
go i technikum uzupe∏niajàcego oraz absolwent po-
nadpodstawowej szko∏y Êredniej, który zda∏ egzamin
maturalny, otrzymuje Êwiadectwo dojrza∏oÊci. 

2. Na Êwiadectwie dojrza∏oÊci, o którym mowa
w ust. 1, wpisuje si´ imi´ (imiona) i nazwisko, dat´
i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z za-
strze˝eniem ust. 3, wyniki egzaminu maturalnego
z przedmiotów zdawanych w cz´Êci ustnej i cz´Êci pi-
semnej, z uwzgl´dnieniem ust. 4—10, miejscowoÊç
i dat´ wystawienia Êwiadectwa dojrza∏oÊci, numer
Êwiadectwa dojrza∏oÊci oraz adnotacje okreÊlone
w przepisach w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko∏ach publicznych.

3. W przypadku gdy absolwent nie posiada nume-
ru PESEL, na Êwiadectwie dojrza∏oÊci w miejscu prze-
znaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje si´
seri´ i numer paszportu lub innego dokumentu po-
twierdzajàcego to˝samoÊç.

4. Na Êwiadectwie dojrza∏oÊci w cz´Êci przeznaczo-
nej na wpisanie wyników z cz´Êci ustnej oraz w cz´Êci
przeznaczonej na wpisanie wyników z cz´Êci pisemnej
egzaminu maturalnego z j´zyka obcego nowo˝ytnego,
jako przedmiotu obowiàzkowego, podaje si´ poziom,
na jakim zdawany by∏ ten j´zyk, wpisujàc odpowied-
nio „poziom podstawowy” lub „poziom rozszerzony”,
z zastrze˝eniem ust. 5—7.

5. W przypadku absolwentów szkó∏ lub oddzia∏ów
dwuj´zycznych, którzy zdawali jako przedmiot obo-
wiàzkowy j´zyk obcy nowo˝ytny, b´dàcy drugim j´zy-
kiem nauczania, w cz´Êci ustnej i cz´Êci pisemnej, na
Êwiadectwie dojrza∏oÊci wpisuje si´ „poziom dla szkó∏
dwuj´zycznych”.

6. W przypadku gdy absolwent w cz´Êci pisemnej
egzaminu maturalnego zdawa∏ przedmiot obowiàzko-
wy na poziomie rozszerzonym, na Êwiadectwie dojrza-
∏oÊci odnotowuje si´ oddzielnie wynik uzyskany na
poziomie podstawowym i wynik uzyskany na pozio-
mie rozszerzonym.

7. W przypadku absolwentów nies∏yszàcych na
Êwiadectwie dojrza∏oÊci zamiast wyniku egzaminu
maturalnego z cz´Êci ustnej z j´zyka obcego nowo˝yt-
nego wpisuje si´ „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. W przypadku absolwentów szkó∏ lub oddzia∏ów
z nauczaniem j´zyka mniejszoÊci narodowej na Êwia-
dectwie dojrza∏oÊci, w cz´Êci przeznaczonej na wpisa-
nie wyników z cz´Êci ustnej i cz´Êci pisemnej egzami-
nu maturalnego z przedmiotów obowiàzkowych wpi-
suje si´ dodatkowo j´zyk danej mniejszoÊci narodo-
wej oraz wynik uzyskany z egzaminu z tego j´zyka.
Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

9. W przypadku absolwentów szkó∏ lub oddzia∏ów
dwuj´zycznych, którzy w cz´Êci pisemnej egzaminu
maturalnego zdawali przedmiot, który nauczany by∏
dwuj´zycznie, na Êwiadectwie dojrza∏oÊci odnotowuje
si´ oddzielnie wynik uzyskany w cz´Êci zdawanej
w drugim j´zyku nauczania, oznaczajàc jà jako „cz´Êç
w j´zyku.....” i wpisujàc odpowiedni j´zyk nauczania.

10. W przypadku gdy absolwent zdawa∏ na egza-
minie maturalnym przedmioty dodatkowe, na Êwia-
dectwie dojrza∏oÊci odnotowuje si´ wyniki uzyskane
z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawa-
nych w cz´Êci ustnej i cz´Êci pisemnej. Przepis ust. 6
stosuje si´ odpowiednio.

11. Przepisy ust. 2—10 stosuje si´ odpowiednio
do Êwiadectw dojrza∏oÊci wydawanych absolwen-
tom, którzy ponownie przystàpili do egzaminu matu-
ralnego na warunkach i w sposób obowiàzujàcy
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w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 i zdali
egzamin maturalny albo podwy˝szyli wynik egzami-
nu maturalnego lub zdali dodatkowe przedmioty wy-
brane.

§ 5. 1. Absolwent szko∏y ponadgimnazjalnej: za-
sadniczej szko∏y zawodowej, technikum, technikum
uzupe∏niajàcego i szko∏y policealnej oraz absolwent
dotychczasowej szko∏y zasadniczej i szko∏y Êredniej
zawodowej, który zda∏ egzamin zawodowy, otrzymuje
dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje zawodowe.

2. Na dyplomie potwierdzajàcym kwalifikacje za-
wodowe wpisuje si´ imi´ (imiona) i nazwisko, dat´
i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z za-
strze˝eniem ust. 3, nazw´ zawodu, w którym zosta∏y
potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzaminu zawodo-
wego z etapu pisemnego i etapu praktycznego, miej-
scowoÊç i dat´ wystawienia dyplomu oraz numer dy-
plomu.

3. W przypadku gdy absolwent nie posiada nume-
ru PESEL, na dyplomie potwierdzajàcym kwalifikacje
zawodowe w miejscu przeznaczonym na wpisanie nu-
meru PESEL wpisuje si´ seri´ i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç.

§ 6. 1. Absolwent — po zdaniu egzaminu dojrza∏o-
Êci albo egzaminu maturalnego — otrzymuje orygina∏
Êwiadectwa dojrza∏oÊci i jeden odpis. 

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia si´ na
druku Êwiadectwa dojrza∏oÊci, umieszczajàc na pierw-
szej stronie w prawym górnym rogu wyraz „ODPIS”,
z zastrze˝eniem ust. 3. Na odpisie Êwiadectwa dojrza-
∏oÊci, o którym mowa w § 3, umieszcza si´ fotografi´. 

3. Odpis Êwiadectwa dojrza∏oÊci, o którym mowa
w § 4, jest wype∏niany pismem komputerowym i dru-
kowany ∏àcznie z nadrukiem „ODPIS”, wizerunkiem
piecz´ci urz´dowej oraz piecz´cià i podpisem dyrekto-
ra komisji okr´gowej.

§ 7. 1. W Êwiadectwach ukoƒczenia szko∏y, w cz´-
Êci dotyczàcej wyników klasyfikacji koƒcowej, wpisuje
si´ obowiàzkowe zaj´cia edukacyjne i oceny roczne
uzyskane z tych zaj´ç w klasie programowo najwy˝-
szej, a w szko∏ach policealnych dla m∏odzie˝y oraz
w szko∏ach dla doros∏ych — oceny semestralne uzy-
skane w semestrze programowo najwy˝szym, oraz te
obowiàzkowe zaj´cia edukacyjne i uzyskane z nich
oceny roczne (semestralne), których realizacja, zgod-
nie ze szkolnym planem nauczania, zakoƒczy∏a si´
w klasach programowo ni˝szych (semestrach progra-
mowo ni˝szych), z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Uczniowi szko∏y podstawowej, gimnazjum,
szko∏y ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szko∏y
ponadpodstawowej, który odpowiednio tytu∏ laure-
ata konkursu przedmiotowego o zasi´gu wojewódz-
kim lub tytu∏ laureata albo finalisty olimpiady przed-
miotowej uzyska∏ po ustaleniu rocznej (semestral-

nej) oceny klasyfikacyjnej z zaj´ç edukacyjnych, na
Êwiadectwie ukoƒczenia szko∏y wpisuje si´ z danych
zaj´ç edukacyjnych celujàcà koƒcowà ocen´ klasyfi-
kacyjnà.

3. W Êwiadectwach ukoƒczenia szko∏y uzyskanych
na podstawie egzaminów eksternistycznych, w cz´Êci
dotyczàcej wyników z egzaminów, wpisuje si´ oceny
z egzaminów eksternistycznych z zaj´ç edukacyjnych
realizowanych w danym typie szko∏y, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami. 

§ 8. 1. Âwiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne
wype∏nia si´ czytelnie, bez poprawek, pismem kom-
puterowym, maszynowym lub r´cznym, z zastrze˝e-
niem § 9.

2. Imi´ (imiona), nazwisko i miesiàc urodzenia
ucznia albo absolwenta, klas´ (semestr), oceny z zaj´ç
edukacyjnych, ocen´ zachowania oraz miesiàc wysta-
wienia Êwiadectwa, dyplomu lub innego druku szkol-
nego wpisuje si´ s∏owami w pe∏nym brzmieniu, bez
stosowania skrótów. Nazw´ szko∏y wpisuje si´ w pe∏-
nym brzmieniu, zgodnie z nazwà ustalonà w statucie
szko∏y. 

3. W wierszach, które nie sà wype∏nione, wstawia
si´ poziomà kresk´, a w przypadku zwolnienia ucznia
z zaj´ç edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na
wpisanie oceny wpisuje si´ wyraz „zwolniony(a)”.
W przypadku niewype∏nienia kilku kolejnych wierszy
mo˝na je przekreÊliç ukoÊnà kreskà, z wyjàtkiem
pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których
wstawia si´ poziome kreski. 

4. Nazwy zaj´ç edukacyjnych wpisuje si´ w pe∏-
nym brzmieniu. Dopuszcza si´ wpisywanie nazwy za-
j´ç edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym ˝e
w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie
oceny z zaj´ç edukacyjnych wstawia si´ poziomà kre-
sk´. 

5. Jako dat´ wystawienia Êwiadectwa lub dyplo-
mu przyjmuje si´, z zastrze˝eniem ust. 6, dat´ zakoƒ-
czenia rocznych zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych,
a w przypadku Êwiadectwa lub dyplomu wydawane-
go na podstawie egzaminu — dat´ ustalonego przez
szko∏´ terminu wydania absolwentom Êwiadectw lub
dyplomów. 

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala dat´
wystawienia wydawanych przez komisje okr´gowe
Êwiadectw dojrza∏oÊci, dyplomów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe i zaÊwiadczeƒ. Dat´ wystawie-
nia dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodo-
we przyjmuje si´ jako dat´ zdania egzaminu zawodo-
wego.

7. Âwiadectwo i dyplom wydawane przez szko∏´
oraz legitymacje szkolne opatruje si´ wyraênym odci-
skiem piecz´ci urz´dowej szko∏y.
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8. Âwiadectwo i dyplom wydawane przez szko∏´
podpisujà osoby wskazane na drukach. Odcisk piecz´-
ci dyrektora szko∏y lub przewodniczàcego komisji eg-
zaminacyjnej powinien byç wyraêny. 

9. Przepisy ust. 2—5, 7 i 8 stosuje si´ odpowiednio
przy wype∏nianiu arkuszy ocen i indeksów.

§ 9. 1. Âwiadectwo dojrza∏oÊci, dyplom potwier-
dzajàcy kwalifikacje zawodowe i zaÊwiadczenie wyda-
wane przez komisj´ okr´gowà sà wype∏niane pismem
komputerowym i drukowane ∏àcznie z wizerunkiem
piecz´ci urz´dowej oraz piecz´cià i podpisem dyrekto-
ra komisji okr´gowej.

2. Âwiadectwo dojrza∏oÊci wype∏nia si´ i drukuje
z pomini´ciem zawartych we wzorze Êwiadectwa:

1) linii przerywanych oznaczajàcych miejsca przezna-
czone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska ab-
solwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru
PESEL, nazwy j´zyka obcego nowo˝ytnego
i przedmiotu wybranego, miejscowoÊci i daty, nu-
meru Êwiadectwa dojrza∏oÊci, oraz linii przerywa-
nej oznaczajàcej miejsce, w którym drukuje si´
piecz´ç i podpis dyrektora komisji okr´gowej;
w miejscu linii przerywanych wpisuje si´ odpo-
wiednie dane;

2) wyrazów „imi´ (imiona) i nazwisko”, „przedmiot
wybrany”, „miejscowoÊç, data” oraz „piecz´ç
i podpis dyrektora okr´gowej komisji egzamina-
cyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „zda∏...” i „uzy-
ska∏...”; w przypadku absolwentki w miejscu linii
przerywanych drukuje si´ „a”; 

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza si´ pie-
cz´ç urz´dowà.

3. Dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje zawodowe
wype∏nia si´ i drukuje z pomini´ciem zawartych we
wzorze dyplomu:

1) linii przerywanych oznaczajàcych miejsca przezna-
czone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska ab-
solwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru
PESEL, nazwy zawodu, w którym zosta∏y potwier-
dzone kwalifikacje, wyniku uzyskanego z etapu pi-
semnego i etapu praktycznego egzaminu, miej-
scowoÊci i daty, numeru dyplomu, oraz linii prze-
rywanej oznaczajàcej miejsce, w którym drukuje
si´ piecz´ç i podpis dyrektora komisji okr´gowej;
w miejscu linii przerywanych wpisuje si´ odpo-
wiednie dane;

2) wyrazów „imi´ (imiona) i nazwisko”, „miejsco-
woÊç, data” oraz „piecz´ç i podpis dyrektora okr´-
gowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „zda∏...” i „otrzy-
ma∏...”; w przypadku absolwentki w miejscu linii
przerywanych drukuje si´ „a”; 

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza si´ pie-
cz´ç urz´dowà.

4. ZaÊwiadczenie wype∏nia si´ i drukuje z pomini´-
ciem zawartych we wzorze zaÊwiadczenia:

1) linii przerywanych oznaczajàcych miejsca przezna-
czone na wpisanie: numeru zaÊwiadczenia, imie-
nia (imion) i nazwiska ucznia, daty i miejsca uro-
dzenia, wyników uzyskanych z poszczególnych
cz´Êci odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gim-
nazjalnego, miejscowoÊci i daty, kodu, oraz linii
przerywanej oznaczajàcej miejsce, w którym dru-
kuje si´ piecz´ç i podpis dyrektora komisji okr´go-
wej; w miejscu linii przerywanych wpisuje si´ od-
powiednie dane;

2) wyrazów „imi´ (imiona) i nazwisko”, „miejsco-
woÊç, data” oraz „piecz´ç i podpis dyrektora okr´-
gowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „przystàpi∏...”
i „uzyska∏...”; w przypadku uczennicy w miejscu li-
nii przerywanych drukuje si´ „a”; 

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza si´ pie-
cz´ç urz´dowà.

5. W przypadku absolwenta, który nie posiada nu-
meru PESEL, na Êwiadectwie dojrza∏oÊci i dyplomie
potwierdzajàcym kwalifikacje zawodowe zamiast wy-
razów „numer PESEL” wpisuje si´ wyrazy „numer do-
kumentu”.

§ 10. Informacje ogólne dotyczàce wydawania
Êwiadectw, dyplomów, zaÊwiadczeƒ i innych druków
szkolnych zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

§ 11. 1. W przypadku utraty orygina∏u Êwiadectwa,
dyplomu lub zaÊwiadczenia uczeƒ lub absolwent mo-
˝e wystàpiç odpowiednio do szko∏y lub komisji okr´-
gowej, która wyda∏a ten dokument, z pisemnym wnio-
skiem o wydanie duplikatu Êwiadectwa, dyplomu lub
zaÊwiadczenia. 

2. Szko∏a lub komisja okr´gowa sporzàdza duplikat
Êwiadectwa, dyplomu lub zaÊwiadczenia na podsta-
wie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania,
dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo
egzaminów eksternistycznych. 

3. Duplikat wystawia si´ na druku wed∏ug wzoru
obowiàzujàcego w dacie wystawienia orygina∏u Êwia-
dectwa, dyplomu lub zaÊwiadczenia, z zastrze˝eniem
ust. 5. Na pierwszej stronie u góry nale˝y umieÊciç wy-
raz „Duplikat”, a pod tekstem dodaç wyrazy „orygina∏
podpisali” i wymieniç nazwiska osób, które podpisa∏y
orygina∏ Êwiadectwa, dyplomu lub zaÊwiadczenia, lub
stwierdziç nieczytelnoÊç podpisów oraz zamieÊciç da-
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t´ wydania duplikatu i opatrzyç piecz´cià urz´dowà,
z zastrze˝eniem ust. 6. Na duplikacie nie umieszcza si´
fotografii ucznia lub absolwenta.

4. Duplikat Êwiadectwa dojrza∏oÊci wystawia si´
∏àcznie z duplikatem odpisu Êwiadectwa dojrza∏oÊci.

5. Je˝eli szko∏a lub komisja okr´gowa posiada do-
kumentacj´ przebiegu nauczania, dokumentacj´
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzami-
nów eksternistycznych, a brak jest druku Êwiadectwa,
dyplomu lub zaÊwiadczenia wed∏ug wzoru obowiàzu-
jàcego w dacie wystawienia orygina∏u, duplikat wy-
stawia si´ na przygotowanym przez szko∏´ lub komisj´
okr´gowà formularzu zgodnym z treÊcià orygina∏u
Êwiadectwa, dyplomu lub zaÊwiadczenia. 

6. Duplikaty Êwiadectw dojrza∏oÊci, dyplomów po-
twierdzajàcych kwalifikacje zawodowe i zaÊwiadczeƒ
wydawanych przez komisje okr´gowe sà wype∏niane
pismem komputerowym i drukowane ∏àcznie z wize-
runkiem piecz´ci urz´dowej. 

7. W dokumencie, na podstawie którego wysta-
wiono duplikat Êwiadectwa, dyplomu lub zaÊwiadcze-
nia, nale˝y umieÊciç adnotacj´ o wydaniu duplikatu,
odnotowujàc to˝samoÊç osoby odbierajàcej duplikat,
stwierdzonà na podstawie dowodu osobistego lub in-
nego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç.
W przypadku przesy∏ania duplikatu pocztà dor´czenie
nast´puje listem poleconym za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru. 

8. Duplikat ma moc orygina∏u i mo˝e byç wysta-
wiony ponownie. 

9. W przypadku likwidacji lub przekszta∏cenia szko-
∏y duplikat Êwiadectwa lub dyplomu wydaje organ,
o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty,
zwanej dalej „ustawà”. 

10. W przypadku likwidacji komisji okr´gowej du-
plikat Êwiadectwa dojrza∏oÊci, dyplomu potwierdzajà-
cego kwalifikacje zawodowe lub zaÊwiadczenia wyda-
je komisja okr´gowa wskazana przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw oÊwiaty i wychowania.

11. Je˝eli brak jest dokumentacji przebiegu na-
uczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimna-
zjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodo-
wego albo egzaminów eksternistycznych albo nie jest
ona wystarczajàca do wystawienia duplikatu, odtwo-
rzenie orygina∏u Êwiadectwa, dyplomu lub zaÊwiad-
czenia mo˝e nastàpiç na podstawie przepisów odr´b-
nych, w drodze post´powania sàdowego. W tym przy-
padku szko∏a lub w∏aÊciwa komisja okr´gowa albo or-
gan w∏aÊciwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 9
i 10, wydaje zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e wysta-
wienie duplikatu nie jest mo˝liwe. 

12. Przepisy ust. 1—10 stosuje si´ odpowiednio
przy sporzàdzaniu duplikatów innych dokumentów
dotyczàcych przebiegu nauczania albo sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, eg-
zaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycz-
nych, z zastrze˝eniem ust. 13 i 14.

13. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wysta-
wia si´ z fotografià. 

14. Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka
niepe∏nosprawnego wydaje przedszkole lub szko∏a
podstawowa, w której sà prowadzone oddzia∏y przed-
szkolne, na pisemny wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka niepe∏nosprawnego. 

§ 12. 1. Dyrektor szko∏y poÊwiadcza zgodnoÊç ko-
pii z orygina∏em Êwiadectwa, dyplomu, zaÊwiadczenia
lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezb´dne dla
z∏o˝enia kopii w aktach tej szko∏y. 

2. Dyrektor gimnazjum poÊwiadcza zgodnoÊç od
jednej do trzech kopii z orygina∏em Êwiadectwa ukoƒ-
czenia gimnazjum i zaÊwiadczenia o szczegó∏owych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum równie˝ wtedy, gdy jest to
niezb´dne dla celów rekrutacji. 

3. Na ka˝dej stronie kopii nale˝y umieÊciç adnota-
cj´ „Stwierdzam zgodnoÊç z orygina∏em”, dat´, pie-
cz´ç urz´dowà szko∏y oraz podpis i piecz´ç dyrektora
szko∏y lub upowa˝nionej przez niego osoby. 

§ 13. 1. Szko∏a, z w∏asnej inicjatywy albo na wnio-
sek ucznia lub absolwenta, mo˝e w treÊci Êwiadectwa
szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonaç
sprostowania b∏´dów i oczywistych omy∏ek. Je˝eli
szko∏a zosta∏a zlikwidowana lub przekszta∏cona, spro-
stowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59
ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy. 

2. Sprostowania dokonuje si´ na podstawie odpo-
wiedniego dokumentu przez skreÊlenie kolorem czer-
wonym nieprawid∏owego zapisu i czytelne wpisanie
nad skreÊlonymi wyrazami w∏aÊciwych danych. Na
koƒcu dokumentu nale˝y umieÊciç adnotacj´ „Doko-
nano sprostowania” oraz podpis osoby upowa˝nionej
do wystawienia Êwiadectwa lub indeksu, dat´ i pie-
cz´ç urz´dowà. 

3. Informacj´ o dokonanym sprostowaniu umiesz-
cza si´ w arkuszu ocen. 

4. Nie dokonuje si´ sprostowaƒ w treÊci Êwia-
dectw ukoƒczenia szko∏y, Êwiadectw dojrza∏oÊci i ich
odpisów, dyplomów ukoƒczenia szko∏y, dyplomów
uzyskania tytu∏u zawodowego, dyplomów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe oraz zaÊwiadczeƒ.
Âwiadectwo ukoƒczenia szko∏y, Êwiadectwo dojrza∏o-
Êci i jego odpis, dyplom ukoƒczenia szko∏y, dyplom
uzyskania tytu∏u zawodowego, dyplom potwierdzajà-
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cy kwalifikacje zawodowe oraz zaÊwiadczenie zawiera-
jàce b∏´dy lub omy∏ki podlegajà wymianie.

§ 14. 1. Nie dokonuje si´ zmiany imienia lub nazwi-
ska absolwenta na Êwiadectwie, dyplomie lub za-
Êwiadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania
prowadzonej przez szko∏´, je˝eli zmiana ta nastàpi∏a
po ukoƒczeniu szko∏y, chyba ˝e zmiana imienia lub na-
zwiska nastàpi∏a na podstawie orzeczenia sàdowego
wydanego w post´powaniu w sprawie zmiany p∏ci.
W tym przypadku wydaje si´ Êwiadectwo, dyplom lub
zaÊwiadczenie na nowe imi´ lub nazwisko, a je˝eli ich
wydanie nie jest mo˝liwe — duplikat Êwiadectwa, dy-
plomu lub zaÊwiadczenia, po przedstawieniu orzecze-
nia sàdowego i za zwrotem Êwiadectwa, dyplomu lub
zaÊwiadczenia wydanego na poprzednie imi´ lub na-
zwisko. 

2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska
nastàpi∏a przed ukoƒczeniem szko∏y, w dokumentacji
przebiegu nauczania prowadzonej przez szko∏´ nale˝y
przekreÊliç dotychczasowe imi´ lub nazwisko i nad
nim wpisaç kolorem czerwonym nowe imi´ lub nazwi-
sko. Na dole strony nale˝y umieÊciç adnotacj´ „Doko-
nano zmiany imienia/nazwiska”, dat´ i podpis osoby
upowa˝nionej do podpisywania dokumentacji prze-
biegu nauczania. Nowe imi´ lub nazwisko mo˝e byç
wpisane na podstawie odpisu aktu ma∏˝eƒstwa, decy-
zji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska al-
bo orzeczenia sàdowego. 

3. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska
nastàpi∏a po ukoƒczeniu szko∏y, w arkuszu ocen za-
mieszcza si´ adnotacj´ o wydaniu Êwiadectwa dojrza-
∏oÊci na nowe imi´ lub nazwisko. 

§ 15. 1. Uczeƒ przyj´ty do szko∏y otrzymuje legity-
macj´ szkolnà. Wa˝noÊç legitymacji szkolnej potwier-
dza si´ w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie
daty wa˝noÊci i piecz´ci urz´dowej szko∏y. 

2. Dziecko niepe∏nosprawne przyj´te do przed-
szkola lub oddzia∏u przedszkolnego w szkole podsta-
wowej otrzymuje legitymacj´ przedszkolnà. Wa˝noÊç
legitymacji przedszkolnej potwierdza si´ w kolejnym
roku przez umieszczenie daty wa˝noÊci i piecz´ci po-
d∏u˝nej przedszkola lub szko∏y podstawowej. 

3.  W legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkol-
nej dla dziecka niepe∏nosprawnego nie dokonuje si´
skreÊleƒ i poprawek. Legitymacje szkolne i legityma-
cje przedszkolne dla dzieci niepe∏nosprawnych zawie-
rajàce b∏´dy lub omy∏ki podlegajà wymianie. 

§ 16. Szko∏a policealna i szko∏a pomaturalna dla
m∏odzie˝y, szko∏a dla doros∏ych oraz centrum kszta∏-
cenia ustawicznego wydaje odpowiednio uczniom
lub osobom przyst´pujàcym do egzaminów eksterni-
stycznych indeksy, je˝eli stanowià tak odr´bne prze-
pisy. 

§ 17. 1. Druki Êwiadectw, dyplomów i zaÊwiadczeƒ
posiadajà na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst). 

2. Druki Êwiadectw dojrza∏oÊci, o których mowa
w § 3, oznacza si´ w miejscu wskazanym we wzorze
Êwiadectwa serià i numerem ustalanym przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania od-
r´bnie dla ka˝dego producenta. 

3. Âwiadectwa dojrza∏oÊci, dyplomy potwierdzajà-
ce kwalifikacje zawodowe i zaÊwiadczenia wydawane
przez komisje okr´gowe sà drukowane na papierze
z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym,
z w∏óknami zabezpieczajàcymi aktywnymi w promie-
niowaniu UV, w∏óknami zabezpieczajàcymi widoczny-
mi w Êwietle dziennym i o sk∏adzie chemicznym zabez-
pieczajàcym przed próbami usuwania lub zmiany za-
pisów na dokumencie, z jednoliterowà serià i siedmio-
cyfrowym numerem oraz z dwucyfrowym oznacze-
niem roku, wykonanymi farbà koloru czarnego. Do-
datkowo na Êwiadectwie dojrza∏oÊci i dyplomie po-
twierdzajàcym kwalifikacje zawodowe — ramka gilo-
szowa, god∏o oraz napis „Rzeczpospolita Polska” sà
wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umiesz-
czony w górnej cz´Êci ramki jest pokryty farbà optycz-
nie zmiennà.

§ 18. 1. Legalizacji Êwiadectw, dyplomów i indek-
sów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà,
wydawanych przez szko∏y, dokonuje kurator oÊwiaty
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ szko∏y. Legalizacji
Êwiadectw dojrza∏oÊci, dyplomów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe oraz zaÊwiadczeƒ przeznaczo-
nych do obrotu prawnego z zagranicà, wydawanych
przez komisje okr´gowe, dokonuje minister w∏aÊciwy
do spraw oÊwiaty i wychowania. 

2. Legalizacji dokonuje si´ przez umieszczenie na
Êwiadectwie, dyplomie, zaÊwiadczeniu lub indeksie: 

1) klauzuli w brzmieniu „Stwierdza si´ autentycznoÊç
Êwiadectwa (dyplomu, zaÊwiadczenia, indeksu)”;

2) podpisu osoby upowa˝nionej do legalizacji Êwia-
dectwa (dyplomu, zaÊwiadczenia, indeksu) i pie-
cz´ci imiennej; odcisk piecz´ci powinien byç wy-
raêny; 

3) piecz´ci urz´dowej organu, o którym mowa w ust. 1; 

4) nazwy miejscowoÊci, w której znajduje si´ siedziba
organu, o którym mowa w ust. 1; 

5) daty dokonania legalizacji. 

3. Przed∏o˝one do legalizacji Êwiadectwa, dyplo-
my, zaÊwiadczenia i indeksy wielostronicowe powinny
byç zszyte. W miejscach zszycia umieszcza si´ piecz´ç
urz´dowà organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób
uniemo˝liwiajàcy wymian´ kart Êwiadectwa, dyplo-
mu, zaÊwiadczenia lub indeksu. 

§ 19. 1. Âwiadectwa, dyplomy, odpisy Êwiadectw
dojrza∏oÊci, zaÊwiadczenia, indeksy, legitymacje szkol-
ne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepe∏no-
sprawnych, a tak˝e kopie, o których mowa w § 12
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ust. 2, sà wydawane odpowiednio przez szko∏y, komi-
sje okr´gowe i przedszkola nieodp∏atnie. 

2. Nie pobiera si´ op∏at za dokonanie sprostowa-
nia Êwiadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu
oraz za stwierdzenie równowa˝noÊci, o której mowa
w § 20. 

3. Za wydanie duplikatu Êwiadectwa, dyplomu, za-
Êwiadczenia i indeksu oraz za legalizacj´ dokumentu
przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicà po-
biera si´ op∏at´ w wysokoÊci równej kwocie op∏aty
skarbowaj od legalizacji dokumentu. Za wydanie du-
plikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkol-
nej dla dziecka niepe∏nosprawnego pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci równej kwocie op∏aty skarbowej od po-
Êwiadczenia w∏asnor´cznoÊci podpisu. Op∏at´ wnosi
si´ na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio,
przez dyrektora przedszkola, szko∏y, komisji okr´gowej
lub organ dokonujàcy odpowiedniej czynnoÊci. 

§ 20. 1. Na wniosek osoby zainteresowanej organ,
o którym mowa w ust. 2, potwierdza równowa˝noÊç
Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y lub dyplomu ukoƒcze-
nia szko∏y, wydanego przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, który nie okreÊla poziomu wykszta∏cenia ab-
solwenta, ze Êwiadectwem lub dyplomem ukoƒczenia
odpowiedniego typu szko∏y, po stwierdzeniu porów-
nywalnoÊci programu nauczania szko∏y z podstawà
programowà jednego z typów szkó∏. 

2. Równowa˝noÊç Êwiadectwa lub dyplomu, o któ-
rych mowa w ust. 1, potwierdza kurator oÊwiaty w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby za-
interesowanej, na jej pisemny wniosek i po przedsta-
wieniu orygina∏u Êwiadectwa lub dyplomu. 

3. Potwierdzeniem równowa˝noÊci Êwiadectwa
lub dyplomu ze Êwiadectwem lub dyplomem ukoƒcze-
nia odpowiedniego typu szko∏y jest zaÊwiadczenie
okreÊlajàce nazw´ ukoƒczonej szko∏y, dat´ i miejsce
wystawienia Êwiadectwa lub dyplomu, nazwisko,
imiona, dat´ i miejsce urodzenia osoby, dla której
Êwiadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzajàce
równowa˝noÊç ze Êwiadectwem lub dyplomem ukoƒ-
czenia szko∏y odpowiedniego typu. ZaÊwiadczenie
opatruje si´ piecz´cià urz´dowà organu, o którym mo-
wa w ust. 2, datà wydania oraz oznacza numerem
sprawy. 

4. Zasady uznawania w drodze nostryfikacji Êwia-
dectw ukoƒczenia szko∏y oraz Êwiadectw maturalnych
uzyskanych za granicà za równowa˝ne Êwiadectwom
ukoƒczenia odpowiednich szkó∏ publicznych i Êwia-
dectwom dojrza∏oÊci, okreÊlonym w ustawie, regulujà
odr´bne przepisy. 

§ 21. W przypadku uzyskania z zaj´ç edukacyjnych,
z których nauka zakoƒczy∏a si´ w klasie programowo
ni˝szej (semestrze programowo ni˝szym), oceny koƒ-
cowej miernej, w Êwiadectwach ukoƒczenia szko∏y
wpisuje si´ dla tych zaj´ç ocen´ koƒcowà dopuszcza-
jàcà.

§ 22. 1. Arkusze ocen uczniów szko∏y podstawo-
wej, gimnazjum, szko∏y ponadgimnazjalnej i dotych-
czasowej szko∏y ponadpodstawowej, za∏o˝one na dru-
kach wed∏ug dotychczasowych wzorów, prowadzone
sà na tych drukach do czasu zakoƒczenia przez ucznia
nauki w danej szkole, z zastrze˝eniem ust. 2—5. 

2. W arkuszach ocen uczniów prowadzonych
w szko∏ach policealnych i szko∏ach pomaturalnych dla
m∏odzie˝y oraz w szko∏ach dla doros∏ych wpisuje si´
wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po
ka˝dym semestrze. 

3. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej informacji o egzaminach w danym
roku szkolnym, wpisuje si´ informacje o egzaminach
klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych
w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szko∏ach policeal-
nych i szko∏ach pomaturalnych dla m∏odzie˝y oraz
w szko∏ach dla doros∏ych — w wyniku klasyfikacji se-
mestralnej. 

4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1,
w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników
klasyfikacji koƒcoworocznej przekreÊla si´ wyraz
„koƒcoworoczna” i wpisuje si´ odpowiednio wyraz
„roczna” albo „koƒcowa”.

5. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen,
o których mowa w ust. 1, nale˝y przekreÊliç dotychcza-
sowe oceny zachowania i wpisaç oceny zachowania
zgodnie ze skalà ocen okreÊlonà w przepisach w spra-
wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadza-
nia sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicz-
nych. Obok nale˝y umieÊciç adnotacj´ „Skala ocen
obowiàzuje od dnia 13 wrzeÊnia 2004 r.”, dat´ oraz
piecz´ç i podpis dyrektora szko∏y. 

§ 23. Indeksy, wydane na drukach wed∏ug dotych-
czasowych wzorów, prowadzone sà na tych drukach
do czasu zakoƒczenia przez ucznia nauki w danej szko-
le albo zdania wszystkich egzaminów eksternistycz-
nych przez osob´ przyst´pujàcà do tych egzaminów.

§ 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad
wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒ-
stwowych i innych druków szkolnych, sposobu doko-
nywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów,
a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych
do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atno-
Êci za wykonywanie tych czynnoÊci (Dz. U. Nr 6,
poz. 73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446,
Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61,
poz. 537, z 2004 r. Nr 6, poz. 45 i Nr 115, poz. 1198
oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 320).

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki
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1. Âwiadectwa, dyplomy i zaÊwiadczenia drukuje
si´ na bia∏ym papierze pokrytym siatkà ozdobnà — gi-
loszem, w nast´pujàcych kolorach: 

1) niebieskim — Êwiadectwa szkolne promocyjne
i Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y podstawowej oraz
zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wynikach spraw-
dzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej; 

2) pomaraƒczowym — Êwiadectwa szkolne promo-
cyjne i Êwiadectwa ukoƒczenia gimnazjum oraz
zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wynikach egzami-
nu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum; 

3) ˝ó∏tym — Êwiadectwa szkolne promocyjne i Êwia-
dectwa ukoƒczenia zasadniczej szko∏y zawodowej
oraz szko∏y specjalnej przysposabiajàcej do pracy
dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi
oraz Êwiadectwa ukoƒczenia dotychczasowej
szko∏y zasadniczej; 

4) ró˝owym — Êwiadectwa szkolne promocyjne
i Êwiadectwa ukoƒczenia szkó∏ ponadgimnazjal-
nych — liceum ogólnokszta∏càcego, liceum profi-
lowanego, technikum, uzupe∏niajàcego liceum
ogólnokszta∏càcego i technikum uzupe∏niajàcego
oraz dotychczasowych szkó∏ ponadpodstawo-
wych, z zastrze˝eniem pkt 3 i 5, a tak˝e Êwiadectwa
dojrza∏oÊci wydawane po zdaniu egzaminu dojrza-
∏oÊci;

5) bràzowym — Êwiadectwa ukoƒczenia szkó∏ police-
alnych, dyplom ukoƒczenia szko∏y pomaturalnej
kszta∏càcej w zawodzie piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
dyplom uzyskania tytu∏u zawodowego wydawany
po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygo-
towania zawodowego; 

6) jasnoszarym — Êwiadectwo dojrza∏oÊci wydawane
po zdaniu egzaminu maturalnego;

7) jasnobràzowym — dyplom potwierdzajàcy kwalifi-
kacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu
potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe. 

2. Pierwsza strona ka˝dego Êwiadectwa i dyplomu,
z wyjàtkiem Êwiadectw dojrza∏oÊci i dyplomów po-
twierdzajàcych kwalifikacje zawodowe wydawanych
przez komisje okr´gowe, jest zdobiona giloszem (pod-
drukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta
sà zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy za-
wiera za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 

3. Tytu∏owa strona Êwiadectwa dojrza∏oÊci, dyplo-
mu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe i za-

Êwiadczenia wydawanego przez komisje okr´gowe
jest zdobiona giloszem (poddrukiem). Wzory giloszy
zawiera za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 

4. Wszystkie Êwiadectwa, dyplomy i zaÊwiadczenia
majà format A4 (210 x 297 mm). 

5. Âwiadectwo potwierdzajàce uzyskanie promocji
lub ukoƒczenie szko∏y z wyró˝nieniem posiada na
pierwszej stronie bia∏o-czerwony pionowy pasek
o szerokoÊci 12 mm, umieszczony w odleg∏oÊci 50 mm
od lewej kraw´dzi Êwiadectwa. 

6. Âwiadectwo szko∏y z j´zykiem nauczania mniej-
szoÊci narodowej, w której zaj´cia sà prowadzone
w tym j´zyku, sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Cz´Êç pierw-
szà stanowi Êwiadectwo wed∏ug wzoru okreÊlonego
dla danego typu szko∏y, drukowane i wype∏nione w j´-
zyku polskim, cz´Êç drugà — Êwiadectwo wed∏ug tego
samego wzoru, drukowane i wype∏nione w j´zyku da-
nej mniejszoÊci narodowej, z tym ˝e w cz´Êci przezna-
czonej na wpisanie obowiàzkowych zaj´ç edukacyj-
nych po j´zyku polskim wpisuje si´ j´zyk danej mniej-
szoÊci narodowej. W symbolu Êwiadectwa dodaje si´
na koƒcu znak „—” i liter´ wskazujàcà j´zyk danej
mniejszoÊci narodowej (na przyk∏ad: L — litewski, N —
niemiecki, S — s∏owacki, U — ukraiƒski). 

7. W Êwiadectwach wydawanych uczniom szkó∏
lub oddzia∏ów dwuj´zycznych oraz w innych drukach
szkolnych dla uczniów szkó∏ lub oddzia∏ów dwuj´zycz-
nych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwuj´zycz-
nie umieszcza si´ adnotacj´ „nauczany(a) dwuj´zycz-
nie”. 

8. W Êwiadectwach szkolnych promocyjnych oraz
Êwiadectwach ukoƒczenia szko∏y, wydawanych
uczniom z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu lek-
kim, na drugiej stronie Êwiadectwa nad „Wynikami
klasyfikacji rocznej” i „Wynikami klasyfikacji koƒco-
wej” umieszcza si´ adnotacj´ „uczeƒ / uczennica reali-
zowa∏(a) program nauczania dostosowany do indywi-
dualnych mo˝liwoÊci i potrzeb na podstawie orzecze-
nia wydanego przez zespó∏ orzekajàcy dzia∏ajàcy
w .......”, wpisujàc nazw´ poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, w której dzia∏a zespó∏, który wyda∏ orze-
czenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego.

9. W Êwiadectwach ukoƒczenia szko∏y ponadgim-
nazjalnej — liceum ogólnokszta∏càcego dla doros∏ych,
w Êwiadectwach szkolnych promocyjnych i Êwiadec-
twach ukoƒczenia szkó∏ ponadgimnazjalnych: liceum
profilowanego i technikum oraz w innych drukach
szkolnych dla uczniów i s∏uchaczy tych szkó∏, obok na-
zwy obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych realizowa-
nych w zakresie rozszerzonym wpisuje si´ wyrazy
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.
(poz. 504)

Za∏àcznik nr 1 

INFORMACJE OGÓLNE



„(zakres rozszerzony)”, z tym ˝e w przypadku zaj´ç
edukacyjnych —  technologia informacyjna wpisuje
si´ wyrazy „(informatyka)”. 

10. W cz´Êci dotyczàcej szczególnych osiàgni´ç
ucznia odnotowuje si´ w szczególnoÊci: 

1) udzia∏ w konkursach i turniejach wiedzy organizo-
wanych przez kuratora oÊwiaty — co najmniej na
szczeblu wojewódzkim; 

2) osiàgni´cia artystyczne i sportowe uczniów szko∏y
podstawowej — co najmniej na szczeblu gmin-
nym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szko∏y
ponadgimnazjalnej — co najmniej na szczeblu po-
wiatowym; 

3) osiàgni´cia w aktywnoÊci na rzecz innych ludzi,
zw∏aszcza w formie wolontariatu, lub Êrodowiska
szkolnego. 

11. W Êwiadectwach i dyplomach, z wyjàtkiem
Êwiadectw uzyskiwanych na podstawie egzaminów
eksternistycznych oraz Êwiadectw dojrza∏oÊci, dyplo-
mów potwierdzajàcych kwalifikacje zawodowe i za-
Êwiadczeƒ wydawanych przez komisje okr´gowe,
a tak˝e w indeksach, z wyjàtkiem indeksu wydawane-
go osobom przyst´pujàcym do egzaminów eksterni-
stycznych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nu-
meru wpisuje si´ numer, pod którym uczeƒ jest wpisa-
ny w ksi´dze uczniów. W Êwiadectwach uzyskiwanych
na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w in-
deksach wydawanych osobom przyst´pujàcym do eg-

zaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym
na wpisanie numeru wpisuje si´ numer, pod którym
w ksi´dze ewidencji wpisano osob´ przyst´pujàcà do
egzaminów eksternistycznych. W zaÊwiadczeniach,
w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu, wpisuje
si´ kod ucznia nadany przez komisj´ okr´gowà, 
znak „/” i kod arkusza egzaminacyjnego. 

12. Âwiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opa-
truje si´ w miejscach oznaczonych we wzorach odpo-
wiednich druków piecz´cià urz´dowà o Êrednicy
36 mm, z wyjàtkiem legitymacji szkolnych oraz Êwia-
dectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczo-
nych na umieszczenie fotografii, w których u˝ywa si´
piecz´ci urz´dowej o Êrednicy 20 mm. 

13. Protoko∏y egzaminu dojrza∏oÊci opatruje si´
piecz´cià urz´dowà szko∏y albo kuratorium oÊwiaty,
przy którym zosta∏a powo∏ana paƒstwowa komisja eg-
zaminacyjna, a protoko∏y egzaminów eksternistycz-
nych oraz indeksy wydawane osobom przyst´pujà-
cym do egzaminów eksternistycznych — piecz´cià
urz´dowà szko∏y lub centrum kszta∏cenia ustawiczne-
go, przy których zosta∏a powo∏ana paƒstwowa komi-
sja egzaminacyjna. 

14. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasy-
fikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie pro-
gramowo najwy˝szej (semestrze programowo naj-
wy˝szym) szko∏y danego typu nale˝y w kolejnej ko-
lumnie wpisaç wyniki klasyfikacji koƒcowej,
z uwzgl´dnieniem § 7 rozporzàdzenia.
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Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ WZORÓW ÂWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAÂWIADCZE¡ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

1. Âwiadectwa szkolne promocyjne szko∏y podstawowej

1 MENiS-I/1/2 dla uczniów klas I—III szko∏y podstawowej dla dzieci i m∏odzie˝y,
w tym dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym 

2 MENiS-I/2-SZ/2 dla uczniów klas I—III szkó∏ podstawowych przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach woj-
skowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujàcych uzupe∏niajàcy plan
nauczania 

3 MENiS-I/3/2 dla uczniów klas IV i V szko∏y podstawowej dla dzieci i m∏odzie˝y

4 MENiS-I/3-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

5 MENiS-I/5/2 dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ucz´szczajàcych do klas IV i V szko∏y podstawowej 

6 MENiS-I/6-SZ/2 dla uczniów klas IV i V szkó∏ podstawowych przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach woj-
skowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujàcych uzupe∏niajàcy plan
nauczania 
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2. Âwiadectwa ukoƒczenia szko∏y podstawowej

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

3. Âwiadectwa szkolne promocyjne gimnazjum

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

4. Âwiadectwa ukoƒczenia gimnazjum

7 MENiS-I/9/2 dla uczniów szko∏y podstawowej dla dzieci i m∏odzie˝y 

8 MENiS-I/9-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem 

9 MENiS-I/10/2 dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ucz´szczajàcych do szko∏y podstawowej 

10 MENiS-I/11/2 dla s∏uchaczy szko∏y podstawowej dla doros∏ych

11 MENiS-I/12/2 dla osób koƒczàcych szko∏´ podstawowà na podstawie egzaminów
eksternistycznych

12 MENiS-I/13-SZ/2 dla uczniów szkó∏ podstawowych przy przedstawicielstwach dyploma-
tycznych, urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujàcych uzupe∏niajàcy plan nauczania 

13 MENiS-I/17/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i m∏odzie˝y 

14 MENiS-I/17-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem 

15 MENiS-I/18/2 dla uczniów klas I i II oddzia∏ów przysposabiajàcych do pracy organi-
zowanych w gimnazjum dla dzieci i m∏odzie˝y 

16 MENiS-I/19/2 dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ucz´szczajàcych do klas I i II gimnazjum 

17 MENiS-I/20-SZ/2 dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplo-
matycznych, urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach wojsko-
wych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujàcych uzupe∏niajàcy plan na-
uczania 

18 MENiS-I/23/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i m∏odzie˝y 

19 MENiS-I/23-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem 

20 MENiS-I/24/2 dla uczniów oddzia∏ów przysposabiajàcych do pracy organizowanych
w gimnazjum dla dzieci i m∏odzie˝y 

21 MENiS-I/25/2 dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ucz´szczajàcych do gimnazjum 
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1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

22 MENiS-I/26/2 dla s∏uchaczy gimnazjum dla doros∏ych

23 MENiS-I/27/2 dla osób koƒczàcych gimnazjum na podstawie egzaminów eksterni-
stycznych

24 MENiS-I/28-SZ/2 dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, realizujàcych uzupe∏niajàcy plan nauczania 

25 MENiS-I/32/2 dla uczniów zasadniczej szko∏y zawodowej dla m∏odzie˝y 

26 MENiS-I/32-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

27 MENiS-I/33/2 dla uczniów oddzia∏ów przysposabiajàcych do pracy organizowanych
w zasadniczej szkole zawodowej dla m∏odzie˝y

33 MENiS-I/42/2 dla uczniów klas I i II szko∏y specjalnej przysposabiajàcej do pracy
dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝ony-
mi

28 MENiS-I/36/2 dla uczniów zasadniczej szko∏y zawodowej dla m∏odzie˝y 

29 MENiS-I/36-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

30 MENiS-I/37/2 dla s∏uchaczy zasadniczej szko∏y zawodowej dla doros∏ych

31 MENiS-I/38/2 dla osób koƒczàcych zasadniczà szko∏´ zawodowà na podstawie egza-
minów eksternistycznych

32 MENiS-I/39/2 dla uczniów oddzia∏ów przysposabiajàcych do pracy organizowanych
w zasadniczej szkole zawodowej dla m∏odzie˝y

5. Âwiadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szko∏y zawodowej

6. Âwiadectwa ukoƒczenia zasadniczej szko∏y zawodowej

7. Âwiadectwa szkolne promocyjne szko∏y specjalnej przysposabiajàcej do pracy dla uczniów z upoÊledze-
niem umys∏owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe∏nosprawnoÊciami

sprz´˝onymi
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8. Âwiadectwa ukoƒczenia szko∏y specjalnej przysposabiajàcej do pracy dla uczniów z upoÊledzeniem
umys∏owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe∏nosprawnoÊciami 

sprz´˝onymi

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

34 MENiS-I/43/2 dla uczniów szko∏y specjalnej przysposabiajàcej do pracy dla uczniów
z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz dla uczniów z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi

35 MENiS-I/46/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokszta∏càcego dla m∏odzie˝y 

36 MENiS-I/46-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

37 MENiS-I/47-SZ/2 dla uczniów klas I i II liceów ogólnokszta∏càcych przy przedstawiciel-
stwach dyplomatycznych, urz´dach konsularnych i przedstawiciel-
stwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujàcych uzupe∏nia-
jàcy plan nauczania

38 MENiS-I/50/2 dla uczniów liceum ogólnokszta∏càcego dla m∏odzie˝y 

39 MENiS-I/50-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

40 MENiS-I/51/2 dla s∏uchaczy liceum ogólnokszta∏càcego dla doros∏ych

41 MENiS-I/52/2 dla osób koƒczàcych liceum ogólnokszta∏càce na podstawie egzami-
nów eksternistycznych

42 MENiS-I/53-SZ/2 dla uczniów liceów ogólnokszta∏càcych przy przedstawicielstwach dy-
plomatycznych, urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach woj-
skowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujàcych uzupe∏niajàcy plan
nauczania

43 MENiS-I/56/2 dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla m∏odzie˝y 

44 MENiS-I/56-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

9. Âwiadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokszta∏càcego

10. Âwiadectwa ukoƒczenia liceum ogólnokszta∏càcego

11. Âwiadectwa szkolne promocyjne liceum profilowanego
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12. Âwiadectwa ukoƒczenia liceum profilowanego

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

13. Âwiadectwa szkolne promocyjne technikum

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

14. Âwiadectwa ukoƒczenia technikum

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

15. Âwiadectwa szkolne promocyjne uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càcego

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

45 MENiS-I/57/2 dla uczniów liceum profilowanego dla m∏odzie˝y 

46 MENiS-I/57-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

47 MENiS-I/58/2 dla s∏uchaczy liceum profilowanego dla doros∏ych

48 MENiS-I/59/2 dla osób koƒczàcych liceum profilowane na podstawie egzaminów
eksternistycznych

49 MENiS-I/61/2 dla uczniów technikum dla m∏odzie˝y 

50 MENiS-I/61-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

51 MENiS-I/62/2 dla uczniów technikum dla m∏odzie˝y 

52 MENiS-I/62-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

53 MENiS-I/63/2 dla s∏uchaczy technikum dla doros∏ych

54 MENiS-I/64/2 dla osób koƒczàcych technikum na podstawie egzaminów eksterni-
stycznych

55. MENiS-I/66/2 dla uczniów klasy I uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càcego dla
m∏odzie˝y

56 MENiS-I/66-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem
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16. Âwiadectwa ukoƒczenia uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càcego

17. Âwiadectwa szkolne promocyjne technikum uzupe∏niajàcego

18. Âwiadectwa ukoƒczenia technikum uzupe∏niajàcego

19. Âwiadectwa ukoƒczenia szko∏y policealnej

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

57 MENiS-I/67/2 dla uczniów uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càcego dla m∏odzie-
˝y

58 MENiS-I/67-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

59 MENiS-I/68/2 dla s∏uchaczy uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càcego dla doro-
s∏ych

60 MENiS-I/69/2 dla osób koƒczàcych uzupe∏niajàce liceum ogólnokszta∏càce na pod-
stawie egzaminów eksternistycznych

61 MENiS-I/71/2 dla uczniów klas I i II technikum uzupe∏niajàcego dla m∏odzie˝y

62 MENiS-I/71-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

63 MENiS-I/72/2 dla uczniów technikum uzupe∏niajàcego dla m∏odzie˝y

64 MENiS-I/72-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

65 MENiS-I/73/2 dla s∏uchaczy technikum uzupe∏niajàcego dla doros∏ych

66 MENiS-I/74/2 dla osób koƒczàcych technikum uzupe∏niajàce na podstawie egzami-
nów eksternistycznych

67 MENiS-I/130/2 dla uczniów szko∏y policealnej dla m∏odzie˝y 

68 MENiS-I/131/2 dla s∏uchaczy szko∏y policealnej dla doros∏ych

69 MENiS-I/132/2 dla osób koƒczàcych szko∏´ policealnà na podstawie egzaminów eks-
ternistycznych
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Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

20. Âwiadectwa ukoƒczenia dotychczasowego liceum ogólnokszta∏càcego

21. Âwiadectwa szkolne promocyjne dotychczasowego technikum

22. Âwiadectwa ukoƒczenia dotychczasowego liceum technicznego

23. Âwiadectwa ukoƒczenia dotychczasowych szkó∏ zawodowych

70 MENiS-I/76/2 dla uczniów liceum ogólnokszta∏càcego dla m∏odzie˝y 

71 MENiS-I/76-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

72 MENiS-I/77/2 dla s∏uchaczy liceum ogólnokszta∏càcego dla doros∏ych

73 MENiS-I/78/2 dla osób koƒczàcych liceum ogólnokszta∏càce na podstawie egzami-
nów eksternistycznych

74 MENiS-I/80/2 dla uczniów technikum dla m∏odzie˝y 

75 MENiS-I/80-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

76 MENiS-I/82/2 dla uczniów liceum technicznego dla m∏odzie˝y

77 MENiS-I/82-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

78 MENiS-I/83/2 dla s∏uchaczy liceum technicznego dla doros∏ych

79 MENiS-I/84/2 dla osób koƒczàcych liceum techniczne na podstawie egzaminów eks-
ternistycznych

80 MENiS-I/85/2 dla s∏uchaczy szko∏y zasadniczej dla doros∏ych 

81 MENiS-I/86/2 dla osób koƒczàcych szko∏´ zasadniczà na podstawie egzaminów eks-
ternistycznych

82 MENiS-I/87/2 dla uczniów liceum zawodowego dla m∏odzie˝y

83 MENiS-I/87-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem
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1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

24. Âwiadectwa dojrza∏oÊci wydawane po zdaniu egzaminu dojrza∏oÊci

25. Âwiadectwa ukoƒczenia dotychczasowych szkó∏ policealnych

26. Dyplomy ukoƒczenia dotychczasowych szkó∏ pomaturalnych

94 MENiS-I/98/2 dla absolwentów wszystkich typów Êrednich szkó∏ ponadpodstawo-
wych umo˝liwiajàcych przystàpienie do egzaminu dojrza∏oÊci

95 MENiS-I/100/2 dla uczniów szko∏y policealnej dla m∏odzie˝y i s∏uchaczy szko∏y police-
alnej dla doros∏ych

96 MENiS-I/102/2 dla osób koƒczàcych szko∏´ policealnà na podstawie egzaminów eks-
ternistycznych

84 MENiS-I/89/2 dla s∏uchaczy liceum zawodowego dla doros∏ych 

85 MENiS-I/90/2 dla osób koƒczàcych liceum zawodowe na podstawie egzaminów eks-
ternistycznych

86 MENiS-I/91/2 dla uczniów technikum dla m∏odzie˝y

87 MENiS-I/91-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

88 MENiS-I/92/2 dla s∏uchaczy technikum dla doros∏ych

89 MENiS-I/93/2 dla osób koƒczàcych technikum na podstawie egzaminów eksterni-
stycznych

90 MENiS-I/94/2 dla uczniów liceum

91 MENiS-I/94-w/2 jak wy˝ej z wyró˝nieniem

92 MENiS-I/95/2 dla s∏uchaczy liceum dla doros∏ych

93 MENiS-I/96/2 dla osób koƒczàcych liceum na podstawie egzaminów eksternistycz-
nych

97 MENiS-II/306/2 dla uczniów szko∏y pomaturalnej kszta∏càcej w zawodzie piel´gniarki
i po∏o˝nej
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27. Dyplomy uzyskania tytu∏u zawodowego

28. Protoko∏y egzaminów

29. Arkusze ocen

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

98 MENiS-II/105/2 dla osób uzyskujàcych tytu∏ zawodowy po zdaniu egzaminu z nauki
zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjàtkiem osób uzyskujà-
cych tytu∏ zawodowy piel´gniarki i po∏o˝nej

99 MENiS-I/108/2 protokó∏ egzaminu dojrza∏oÊci 

100 MENiS-II/157/2 zbiór protoko∏ów egzaminu dojrza∏oÊci 

101 MENiS-II/153/2 protokó∏ egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego,
z wyjàtkiem egzaminu z przygotowania zawodowego obejmujàcego
wykonanie pracy dyplomowej 

102 MENiS-II/154/2 protokó∏ egzaminu z przygotowania zawodowego obejmujàcego wy-
konanie pracy dyplomowej

103 MENiS-I/135/2 protokó∏ egzaminów eksternistycznych

104 MENiS-I/110/2 dla uczniów szko∏y podstawowej dla dzieci i m∏odzie˝y oraz s∏ucha-
czy szko∏y podstawowej dla doros∏ych prowadzonej w formie stacjo-
narnej 

105 MENiS-I/116/2 dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ucz´szczajàcych do szko∏y podstawowej

106 MENiS-I/111/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i m∏odzie˝y oraz s∏uchaczy gimna-
zjum dla doros∏ych prowadzonego w formie stacjonarnej 

107 MENiS-I/117/2 dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ucz´szczajàcych do gimnazjum

108 MENiS-I/118/2 dla uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów ze sprz´˝onymi niepe∏nosprawno-
Êciami, ucz´szczajàcych do szko∏y specjalnej przysposabiajàcej do
pracy

109 MENiS-I/112/2 dla uczniów liceum ogólnokszta∏càcego i uzupe∏niajàcego liceum
ogólnokszta∏càcego dla m∏odzie˝y oraz dla s∏uchaczy liceum ogólno-
kszta∏càcego i uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càcego dla doro-
s∏ych prowadzonych w formie stacjonarnej
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1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

30. Indeksy

31. Legitymacje szkolne

32. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepe∏nosprawnych

122 MENiS-II/181/2 dla dzieci niepe∏nosprawnych ucz´szczajàcych do przedszkoli lub od-
dzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawowych

120 MENiS-II/180/2 dla uczniów i s∏uchaczy wszystkich typów szkó∏, z wyjàtkiem uczniów
niepe∏nosprawnych

121 MENiS-II/182/2 dla uczniów niepe∏nosprawnych

117 MENiS-II/170/2 dla s∏uchaczy szko∏y dla doros∏ych

118 MENiS-II/171/2 dla uczniów szko∏y policealnej i szko∏y pomaturalnej dla m∏odzie˝y

119 MENiS-I/136/2 dla osób koƒczàcych szko∏´ na podstawie egzaminów eksternistycz-
nych

110 MENiS-II/120/2 dla s∏uchaczy dotychczasowego liceum ogólnokszta∏càcego dla doro-
s∏ych prowadzonego w formie stacjonarnej

111 MENiS-I/113/2 dla uczniów liceum profilowanego dla m∏odzie˝y i s∏uchaczy liceum
profilowanego dla doros∏ych prowadzonego w formie stacjonarnej

112 MENiS-I/114/2 dla uczniów technikum i technikum uzupe∏niajàcego dla m∏odzie˝y
oraz s∏uchaczy technikum i technikum uzupe∏niajàcego dla doros∏ych
prowadzonych w formie stacjonarnej

113 MENiS-I/115/2 dla uczniów zasadniczej szko∏y zawodowej dla m∏odzie˝y i s∏uchaczy
zasadniczej szko∏y zawodowej dla doros∏ych prowadzonej w formie
stacjonarnej

114 MENiS-I/133/2 dla uczniów szko∏y policealnej dla m∏odzie˝y i s∏uchaczy szko∏y
policealnej dla doros∏ych prowadzonej w formie stacjonarnej

115 MENiS-II/167/2 dla uczniów dotychczasowej szko∏y policealnej i szko∏y pomaturalnej
dla m∏odzie˝y oraz s∏uchaczy dotychczasowej szko∏y policealnej i szko-
∏y pomaturalnej dla doros∏ych prowadzonej w formie stacjonarnej

116 MENiS-II/168/2 dla s∏uchaczy szko∏y dla doros∏ych prowadzonej w formie zaocznej 
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33. ZaÊwiadczenie o spe∏nianiu obowiàzku rocznego przygotowania przedszkolnego

34. Âwiadectwa, dyplomy i zaÊwiadczenia wydawane przez okr´gowe komisje egzaminacyjne

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

Numer
wzoru Symbol Przeznaczenie

1 2 3

123 MENiS-I/137/2 dla dzieci szeÊcioletnich ucz´szczajàcych do przedszkoli lub oddzia∏ów
przedszkolnych w szko∏ach podstawowych

124 OKE-II/400-a/2 zaÊwiadczenie o szczegó∏owych wynikach sprawdzianu przeprowa-
dzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

125 OKE-II/401-a/2 zaÊwiadczenie o szczegó∏owych wynikach egzaminu przeprowadzane-
go w ostatnim roku nauki w gimnazjum

126 OKE-II/ 404/2 Êwiadectwo dojrza∏oÊci wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego,
z wyjàtkiem Êwiadectwa dojrza∏oÊci wydawanego po zdaniu egzami-
nu maturalnego na warunkach i w sposób obowiàzujàcy w sesji wio-
sennej w roku szkolnym 2001/2002

127 OKE-II/405/2 Êwiadectwa dojrza∏oÊci wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego
na warunkach i w sposób obowiàzujàcy w sesji wiosennej w roku
szkolnym 2001 /2002

128 OKE-II/406/2 dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu
egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe

Za∏àcznik nr 3

WZORY ÂWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAÂWIADCZE¡
I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

(Za∏àcznik nr 3 stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)


