
WYTYCZNE WYPEŁNIANIA I DRUKOWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH 

 

Stworzone na podstawie ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

 

§ 6. Świadectwo szkolne promocyjne 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który 

otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

 

§ 7. Świadectwo ukończenia szkoły 

3.  Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji 
końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i końcowe oceny 
klasyfikacyjne z tych zajęć. 

4.  Uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, który uzyskał odpowiednio tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej lub 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia 

szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 17. Zasady wypełniania świadectw i innych druków 

1.  Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełnia 

się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej,  

z uwzględnieniem § 19 i § 20. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia 

szkoły i inne druki wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać 

papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci 

elektronicznej. 

2.  Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę lub semestr, 

oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub 

innego druku wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. 

Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie 

szkoły … 

3.  W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku: 

1)  zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie 

oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”; 

2)  nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na 

wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”. 



4.  W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną 

kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia 

się poziome kreski. 

5.  Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się 

wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym 

wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się 

poziomą kreskę. 

6.  Jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia 

szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

7. W przypadku ucznia: 

1)  który przystępował do egzaminu poprawkowego, 

2)  który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego, 

3)  który przystępował do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

4)  któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi 

zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

–  jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa 

ukończenia szkoły przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną 

uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji  

i promocji tego ucznia. 

8.  Uczniowi, któremu w wyniku: 

1)  przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono roczną 

ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub 

2)  głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania 

–  wydaje się nowe świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo 

ukończenia szkoły za zwrotem świadectwa lub jego duplikatu, wydanego 

poprzednio. Nazwę zajęć edukacyjnych wpisuje się w sposób określony  

w ust. 5. 

11.  Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wydawane przez 

szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci 

urzędowej szkoły. 

12.  Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wydawane przez 

szkołę podpisują dyrektor szkoły lub kierownik oraz wychowawca lub opiekun 

klasy. W uzasadnionych przypadkach świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo 

ukończenia szkoły może podpisać, zamiast wychowawcy klasy, inny nauczyciel 

wskazany przez dyrektora szkoły lub kierownika. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły 

lub kierownika powinien być wyraźny. 

13.  Przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2–

5, 11 i 12. 



§ 18. Brak numeru PESEL 

W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na drukach, o których mowa w § 2 ust. 3 

i 4, w ewidencjach, o których mowa w § 5, i w wykazie, o którym mowa w § 13 ust. 5, zamiast 

numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

§ 19. Wypełnianie świadectw w postaci elektronicznej 

Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły mogą być wypełniane  

w postaci elektronicznej oraz wydrukowane z pominięciem zawartych we wzorze 

świadectwa odpowiednio: 

1)  linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) 

i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy, 

numeru i imienia szkoły lub szkoły polskiej, nazwy miejscowości i województwa,  

w którym znajduje się szkoła, zawodu, w którym kształcił się uczeń, okresu nauczania, 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

rozszerzonym, miejscowości i daty wydania świadectwa, numeru świadectwa, ocen 

zachowania i z religii/etyki, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz ocen z tych zajęć, informacji dotyczącej przedmiotów uzupełniających, innych 

zajęć, indywidualnego programu lub toku nauki oraz szczególnych osiągnięć ucznia; 

w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane; 

2)  linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na odcisk pieczęci i podpis 

dyrektora szkoły lub kierownika oraz podpis wychowawcy lub opiekuna klasy; 

3)  linii przerywanych w wyrazach „uczęszczał...”, „Uczęszczał...”, „ukończył...”, 

„Realizował...”, „realizował...”, „zrealizował...” i „otrzymał...”; w przypadku 

absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”; 

4) linii przerywanej w wyrazie „promocj...” – w miejscu linii przerywanej wpisuje się 

odpowiednią literę; 

5)  linii przerywanej przed wyrazem „otrzymał...” oznaczającej miejsce przeznaczone na 

wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej;  

w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii 

przerywanej; 

6) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej szkoły. 

 

§ 44. Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej od roku szkolnego 2019/2020 

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej od roku szkolnego 2019/2020: 

1)  na druku według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

wydaje się uczniom klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży; 

3)  na druku według wzoru odpowiednio nr 3 lub 4 określonego w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia wydaje się uczniom klasy IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci  

i młodzieży; 

 



§ 45. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od roku szkolnego 2019/2020 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od roku szkolnego 2019/2020: 

1) na druku według wzoru odpowiednio nr 8 lub 9 określonego w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży; 

 

§ 59. Dotychczasowe arkusze ocen 

1.  Dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2019 r., uczniom szkół podstawowych są prowadzone do czasu 

zakończenia przez tych uczniów kształcenia w tych szkołach. 

2.  Od roku szkolnego 2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio 

nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada się uczniom 

klas I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych 

również w kolejnych klasach tej szkoły. 

3.  W latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 arkusze ocen na druku według wzoru 

odpowiednio nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza 

się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej 

dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach 

tej szkoły. 

4.  W roku szkolnym 2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio 

nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia dołącza się do 

dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej dla 

dzieci i młodzieży i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII 

szkoły podstawowej. 

5.  W przypadku przejścia w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 ucznia klasy VII 

i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada 

się na druku według wzoru odpowiednio nr 53c lub 63n określonego w załączniku 

nr 7 do rozporządzenia. 

8.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 i 4 stają się integralną częścią 

dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2019 r. 

 
§ 70. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 

1)  przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujący w latach szkolnych 

2019/2020 i 2020/2021 wydaje się w tych latach szkolnych na druku według wzoru 

nr 55 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

2)  przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 

2021/2022 wydaje się od tego roku szkolnego na druku według wzoru nr 56 

określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 



 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków: 

 (ust. 10) W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych należy wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie  

z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla danego typu 

szkoły, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3  

i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa  

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

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481). 

 (ust. 11) W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć 

edukacyjnych należy wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w 

art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz 

zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 (ust. 21) Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia 

szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

o 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; 

o osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

o realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez 

zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego 

programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w 

którym program ten był realizowany. 

 (ust. 23) Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia 

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

wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze 

uczniów albo słuchaczy. 



Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Arkusze ocen 



 

 

 



 

W roku szkolnym 2020/21 obowiązują druki z roku szkolnego 2019/20 

ŚWIADECTWA 

Aby uzyskać świadectwo szkolne z wyróżnieniem "czerwony pasek", średnia 

arytmetyczna ocen ucznia musi wynosić co najmniej 4,75 oraz ocena z zachowania 

co najmniej bardzo dobra.  

Jeśli uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach 

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

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

lub „uczestniczyła”. 



Jeśli uczeń nie uczestniczył w zajęciach - nie wpisujemy przedmiotu na 

świadectwie. 

 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. 

 Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz 

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

się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację: 

 

 

 

ARKUSZE OCEN 

 Nr strony arkusza musi być kontynuacją wydruku z roku poprzedzającego. Jeśli bieżący 

rok został dopisany w drugiej kolumnie „Wyniki klasyfikacji rocznej” (dużej płachty), nr 

strony wydruku ustalamy jako np. „6a”, „7a” itd. 

 Jeśli okaże się, że uczeń jeszcze nie kończy szkoły, a strona siódma (przedostatnia) jest 

zapełniona, należy: 

o dołączyć do arkusza dodatkową kartkę o numerach 5 i 6 (kartka środkowa 

arkuszy), 

o stronę nr 6 przenumerować na 7a (zgodnie z obowiązującą procedurą usuwania 

błędów, czyli czerwonym kolorem przekreślić i nad nim wpisać nowy numer 

strony, z datą i podpisem osoby wypełniającej arkusz), a stronę piątą wyzetować, 

o na pierwszej stronie nad skalą ocen wpisać informację, że do arkusza ocen dodano 

stronę 7a. 

Kontynuowanie arkuszy na dotychczasowych drukach wypełnianych ręcznie 

uniemożliwia ich drukowanie, gdyż do wypełniania komputerowego przeznaczone są 

inne druki. 

 Strona 8 arkuszy, zarezerwowana jest wyłącznie dla klasy 8 !! 



 W części nagłówkowej arkusza, w polu Wynik klasyfikacji … - wpisujemy: rocznej. W 

wydruku arkuszy dla klasy „8” w kolumnie drugiej należy wpisać Wyniki klasyfikacji … 

- wpisujemy: końcowej. 

 W arkuszu klasy 8, w polu „Szczególne osiągnięcia” wpisujemy zarówno w kolumnie 

klasyfikacji rocznej (dla klasy 8) jak i klasyfikacji końcowej. 

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są oceniane oraz nie wpisuje się ich do 

arkusza ocen i na świadectwo szkolne. 

 Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych 

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

wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”. 

Jeśli uczeń/uczennica nie uczęszczała na zajęcia WDŻ nie odnotowuje się tego faktu na 

świadectwie oraz arkuszu ocen. 

 W pozycji 32 (data uchwały Rady Pedagogicznej) należy wpisać: ”Uchwałą Rady 

Pedagogicznej z dnia „16 czerwca 2021r.” uczeń/ uczennica promowany/promowana do 

klasy … (siódmej). 

 W pozycji 33 „Data i podpis nauczyciela wypełniającego arkusz ocen podajemy datę 

końca roku (np. 25 czerwca 2021r.), oraz odręcznie wprowadzamy czytelny podpis 

osoby wypełniającej arkusz, którą najczęściej jest wychowawca klasy. Nauczyciel 

wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów 

z dokumentami, na podstawie których ich dokonano. 

 Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” wpisujemy w rubryce Inne zajęcia oraz 

uczestniczył/uczestniczyła. Jeśli uczeń/uczennica nie uczestniczyła w zajęciach – nie 

wpisujemy przedmiotu oraz adnotacji. 

 W arkuszu klas 8 w pozycji 34 „Wynik egzaminu ósmoklasisty oraz data i podpis 

nauczyciela wypełniającego arkusz ocen”, wpisujemy np: 

Język polski – 11pkt. (22%) 

Wyniki z egzaminu będą dostępne 2 lipca 2021r. i po tej dacie wychowawcy wpisują 

wyniki do arkusza. 


