
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 października 2014 r.

Poz. 1432

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół 
i placówek artystycznych 

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw,  
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 377 oraz z 2014 r. 
poz. 882) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2 „Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych” 
w tabeli:

a)  2.6 „Arkusze ocen”:
– po pozycji dotyczącej wzoru nr 54 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 54a w brzmieniu:

54a ART-II/280/3a dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 55 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 55a w brzmieniu:

55a ART-II/281/3a dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

5)  Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie

6) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na 
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 
i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. 
poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198.
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– po pozycji dotyczącej wzoru nr 56 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 56a w brzmieniu:

56a ART-II/282/3a dla uczniów liceum plastycznego

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 57 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 57a i 57b w brzmieniu:

57a ART-II/283/3a dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

5) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

6) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

57b ART-II/283/3b dla uczniów:

1) szkoły policealnej

2)  szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

b)  2.7 „Indeksy”:
– po pozycji dotyczącej wzoru nr 58 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 58a w brzmieniu:

58a ART-II/290/3a dla uczniów:

1)  szkoły muzycznej II stopnia

2)  szkoły sztuki tańca

3)  szkoły sztuki cyrkowej,

a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksterni-
stycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekar-
skiej i animatorów kultury

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 59 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 59a w brzmieniu:

59a ART-II/291/3a dla uczniów:

1)  szkoły policealnej

2)  szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, 

a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

2)  w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wzorze:

a)  nr 54 dodaje się wzór nr 54a,

b)  nr 55 dodaje się wzór nr 55a,

c)  nr 56 dodaje się wzór nr 56a,

d)  nr 57 dodaje się wzory nr 57a i 57b,

e)  nr 58 dodaje się wzór nr 58a,

f)  nr 59 dodaje się wzór nr 59a

– w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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§ 2. 1. Arkusze ocen uczniów szkół artystycznych założone na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzo-
ne na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

2. Indeksy wydane uczniom lub słuchaczom szkół artystycznych na drukach według dotychczasowych wzorów są pro-
wadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki w danej szkole albo zdania egzaminów 
eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2014 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 16 października 2014 r. (poz. 1432)

Nr  54a                              str. 1 
 
.................................................................    ARKUSZ OCEN UCZNIA 
                        (pieczęć podłużna szkoły)       OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY 
                    MUZYCZNEJ I STOPNIA 
     
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                              (nazwa szkoły) 
 
 
 

     
.................................................................................................... ........................................................................................................... 

imię (imiona) i nazwisko 

Przyjęt...... w roku szkolnym  .........................../...........................  do klasy ....................................................................................... 

instrument główny  ............................................................................................................................................... ................................ 

..............................................             ....................................................................................             ...................................................  
                 data urodzenia                                                                          miejsce urodzenia                                                                              numer PESEL 

woj. ..................................................................................  wpisan....... do księgi uczniów pod numerem .......................................... 

Adres zamieszkania ucznia .............................................................................................................................. .................................... 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy zamieszkania ...................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................. 

............................................................................................................................. ...................................................................... ........... 

 

                                 DYREKTOR 

 
                              ........................................................... 
                                 (pieczęć, podpis) 
 
 

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................. .............................................................................................. 

Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego ...................................................... ............................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano świadectwo ukończenia szkoły .............................................................................................................................................. 
                  (data i podpis wychowawcy) 

Wydano duplikat świadectwa ............................................................................................................................................................... 
                                      

...................................................................................... .........................................................................................................................
(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości  oraz podpis dyrektora szkoły) 

 
 
Sporządzono odpis arkusza ocen ................................................................. ......................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Data i przyczyna opuszczenia szkoły  .......................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 
 
Skala ocen: 

1) klasy I–III: 

a) zachowanie, zajęcia edukacyjne ogólnokształcące: ocena opisowa, 

b) zajęcia edukacyjne artystyczne; religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny; 

2) klasy IV–VI: 

a) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, 

b) zajęcia edukacyjne,  religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

    

ART-II/280/3a 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych  prowadzonej przez 
 

.......................................................................................................................... 
 

pod nr .............................................................................................................. 
 

              (wypełnia szkoła niepubliczna)                                                               
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Nr 54a                                                                   od str. 2 do 5 
 
Lp. 

Rok szkolny  
Klasa  
Numer kolejny  w dzienniku lekcyjnym  

Wyniki klasyfikacji końcoworocznej 
1 Zachowanie 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
2 Religia/etyka  
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edukacja  
wczesnoszkolna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne Liczba godzin* 
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
            Inne zajęcia edukacyjne 
14    
15    
16    
17    
18 Szczególne  

osiągnięcia 
 
 

 

 
 
 
 

 
19 Liczba 

opuszczonych 
godzin 

ogółem 
 

 

w tym nieusprawiedliwionych  

20 Informacja o egzaminach: 
1) klasyfikacyjnych 
2) poprawkowych 
(zajęcia edukacyjne, ocena, data) 

 

21 Data uchwały rady pedagogicznej: 
- promowany (z wyróżnieniem) 
- niepromowany 
- ukończył szkołę (z wyróżnieniem) 
- nie ukończył szkoły 

 

22 Data i podpis wychowawcy 
 

 

23 Data i podpis nauczyciela przedmiotu głównego 
 

 

 

* Liczba godzin w ujęciu tygodniowym. 
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Nr 54a                            str. 6–8                          
 
Lp. 

Rok szkolny  
Klasa   …………………………………………………. Dział   …………………………………………………… 
Numer kolejny w dzienniku lekcyjnym  

Wyniki klasyfikacji końcoworocznej 
1 Zachowanie  
2 Religia/etyka  
            Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin* 
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
            Inne zajęcia edukacyjne 
33    
34    
35    
36    
37 Szczególne  

osiągnięcia 
 
 
 
 
 

 

38 Liczba 
opuszczonych 
godzin 

ogółem  

w tym nieusprawiedliwionych  

39 Informacja o egzaminach: 
1) klasyfikacyjnych 
2) poprawkowych 
(zajęcia edukacyjne, ocena, data) 

 

40 Data uchwały rady pedagogicznej: 
- promowany (z wyróżnieniem) 
- niepromowany 
- ukończył szkołę (z wyróżnieniem) 
- nie ukończył szkoły 

 

41 Data i podpis wychowawcy  
42  Data i podpis nauczyciela przedmiotu głównego  

 
* Liczba godzin w ujęciu tygodniowym. 
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Nr 54a                               str. 9
    
 
Lp. 

Rok szkolny  
Klasa   ………………………………………………… Dział   ………………………………………………… 
Numer kolejny w dzienniku lekcyjnym  

Wyniki klasyfikacji końcoworocznej 
1 Zachowanie  
2 Religia/etyka  
            Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin* 
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
            Inne zajęcia edukacyjne 
33    
34    
35    
36    
37 Szczególne  

osiągnięcia 
 

 
 

 

38 Liczba 
opuszczonych 
godzin 

ogółem  

w tym nieusprawiedliwionych  

39 Informacja o egzaminach: 
1) klasyfikacyjnych 
2) poprawkowych 
(zajęcia edukacyjne, ocena, data) 

 

40 Data uchwały rady pedagogicznej: 
- promowany (z wyróżnieniem) 
- niepromowany 
- ukończył szkołę (z wyróżnieniem) 
- nie ukończył szkoły 

 

41 Data i podpis wychowawcy  
42  Data i podpis nauczyciela przedmiotu głównego  
43 Wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz data 
i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen 

 

 

 

* Liczba godzin w ujęciu tygodniowym. 
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Nr  55a                               str. 1 
 
.................................................................    ARKUSZ OCEN UCZNIA 
                        (pieczęć podłużna szkoły)                               OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY 
           
          
                                                                                                                                                ......................................................................................... 
 
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
 
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
 
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                                                  (nazwa szkoły)                                                                                                                                                                                 
                                                                                                 
   
 

  
........................................................................................................................ ....................................................................................... 

imię (imiona) i nazwisko 

Przyjęt...... w roku szkolnym  .........................../...........................  do klasy .................................................................... ................... 

specjalność ......................................................................... specjalizacja ............................................................................................ 

..............................................             ....................................................................................             ...................................................  
                 data urodzenia                                                                          miejsce urodzenia                                                                              numer PESEL 

woj. ..................................................................................  wpisan...... do księgi uczniów pod numerem ........................................... 

Adres zamieszkania ucznia ........................................................................................................................... ....................................... 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy zamieszkania ...................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................. 

 

                                 DYREKTOR 

 
                              ........................................................... 
                                 (pieczęć, podpis) 
 
 
Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................. .............................................................................................. 

Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego ...................................................... ............................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano dyplom ukończenia szkoły ..................................................................................................................................................... 
                                 (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano duplikat dyplomu/świadectwa ................................................................................................................................................ 
                                      

...............................................................................................................................................................................................................
(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości  oraz podpis dyrektora szkoły) 

 
Sporządzono odpis arkusza ocen ................................................................. ......................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Data i przyczyna opuszczenia szkoły  .......................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................. 
(data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 
Skala ocen: 

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 

2) zajęcia edukacyjne,  religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

 

ART-II/281/3a 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych  prowadzonej przez 
 

.......................................................................................................................... 
 

pod nr .............................................................................................................. 
 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ........................ 
 

.......................................................................................................................... 
 

decyzją  nr ...................................... z dnia  ..................................................... 
              (wypełnia szkoła niepubliczna)                                                               
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Nr  55a                              od str. 2 do 12 
 
 
Lp. 

Rok szkolny  
Klasa  
Numer kolejny w dzienniku lekcyjnym  

Wyniki klasyfikacji końcoworocznej 
1 Zachowanie  
2 Religia/etyka  
            Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin* 
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
            Przedmioty zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Liczba godzin 
29   
30   
31   
32   
33 Informacja o realizacji projektu edukacyjnego 

(wraz z tematem projektu) 
 

            Przedmioty uzupełniające Liczba godzin 
34    
35    
36    
            Inne zajęcia edukacyjne Liczba godzin 
37    
38    
39    
40    
41 Szczególne 

osiągnięcia 
 

42 Liczba 
opuszczonych 
godzin 

ogółem  

w tym nieusprawiedliwionych  

43 Informacja o egzaminach: 
1) klasyfikacyjnych 
2) poprawkowych 
(zajęcia edukacyjne, ocena, data) 

 

44 Data uchwały rady pedagogicznej: 
- promowany (z wyróżnieniem) 
- niepromowany 
- ukończył szkołę (z wyróżnieniem) 
- nie ukończył szkoły 

 

45 Data i podpis wychowawcy  
46 Data i podpis nauczyciela (w szkołach muzycznych  

– podpis nauczyciela przedmiotu głównego) 
 

47 Wynik sprawdzianu/egzaminu  przeprowadzonego przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz data i podpis 
wychowawcy 

 

 

* Liczba godzin w ujęciu tygodniowym. 
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Nr  56a                   str. 1 
 
.................................................................    ARKUSZ OCEN UCZNIA 
                        (pieczęć podłużna szkoły)               LICEUM PLASTYCZNEGO 
                       
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                              (nazwa szkoły) 
 
 
 

 

     

 
........................................................................................................................... .................................................................................... 

imię (imiona) i nazwisko 

Przyjęt...... w roku szkolnym  .........................../...........................  do klasy .................................... .................................................... 

specjalność .................................................................. ....... specjalizacja ............................................................................................  

..............................................             ....................................................................................             ....................................................  
                 data urodzenia                                                                          miejsce urodzenia                                                                              numer PESEL 

woj. ..................................................................................  wpisan...... do księgi uczniów pod numerem ............................................ 

Adres zamieszkania ucznia ......................................................................................................................................................... .......... 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy zamieszkania ......................................... .............................................. 

....................................................................................................................... ........................................................................................ 

....................................................................................................................................... ........................................................................ 

 

                                 DYREKTOR 

 
                              ........................................................... 
                                 (pieczęć, podpis) 
 
 
Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................. .............................................................................................. 

Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego ...................................................... ............................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano świadectwo/dyplom ukończenia szkoły ............................................................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano duplikat dyplomu/świadectwa .............................................................................................................................................. 
                                      

...................................................................................... .........................................................................................................................
(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości  oraz podpis dyrektora szkoły) 

 
 
Sporządzono odpis arkusza ocen ................................................................. ......................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Data i przyczyna opuszczenia szkoły  .......................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 
 

 

 

 
Skala ocen: 

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 

2) zajęcia edukacyjne,  religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

 

ART-II/282/3a    

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych  prowadzonej przez 
 

.......................................................................................................................... 
 

pod nr .............................................................................................................. 
 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ........................ 
 

.......................................................................................................................... 
 

decyzją  nr ...................................... z dnia  ..................................................... 
              (wypełnia szkoła niepubliczna)                                                               
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Nr 56a                                                                  od str. 2 do 7
  
 
Lp. 

Rok szkolny  
Klasa  
Numer kolejny w dzienniku lekcyjnym  

Wyniki klasyfikacji końcoworocznej 
1 Zachowanie  
2 Religia/etyka  
            Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin* 
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
            Przedmioty zrealizowane zgodnie z podstawą programową w zakresie rozszerzonym Liczba godzin 
29   
30   
31   
32   
            Przedmioty uzupełniające Liczba godzin 
33    
34    
35    
            Inne zajęcia edukacyjne Liczba godzin 
36    
37    
38    
39    
40 Szczególne 

osiągnięcia 
 
 

 
41 Liczba 

opuszczonych 
godzin 

ogółem  

w tym nieusprawiedliwionych  

42 Informacja o egzaminach: 
1) klasyfikacyjnych 
2) poprawkowych 
(zajęcia edukacyjne, ocena, data) 

 

43 Data uchwały rady pedagogicznej: 
- promowany (z wyróżnieniem) 
- niepromowany 
- ukończył szkołę (z wyróżnieniem) 
- nie ukończył szkoły 

 

44 Data i podpis wychowawcy  

45 Data i podpis nauczyciela   

46 Wynik egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną oraz data i podpis wychowawcy 

 

 
* Liczba godzin w ujęciu tygodniowym. 



Dziennik Ustaw – 12 –  Poz. 1432

 

Nr  57a                   str. 1 
 
.................................................................    ARKUSZ OCEN UCZNIA 
 

                        (pieczęć podłużna szkoły)                                  
           
                                                                                                                                                ......................................................................................... 
                            
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
 
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
 
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
 
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                                                  (nazwa szkoły)                                                                                                                                                                                 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
........................................................................................................................... .................................................................................... 

imię (imiona) i nazwisko 

Przyjęt...... w roku szkolnym  .........................../...........................  do klasy .................................... .................................................... 

Cykl ....................................... specjalność/profil ..................................................................................................................... ............ 

specjalizacja ........................................................................................................ ..................................................................................  

..............................................             ....................................................................................             ....................................................  
                 data urodzenia                                                                          miejsce urodzenia                                                                              numer PESEL 

woj. ..................................................................................  wpisan...... do księgi uczniów pod numerem ............................................ 

Adres zamieszkania ucznia ................................................................................................................................................ ................... 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy zamieszkania ....................................................... ................................ 

................................................................................... ............................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................................................. 

 

                                 DYREKTOR 

 
                              ........................................................... 
                                 (pieczęć, podpis) 
 
 
Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ...................................................................................................................... 

............................................................................. .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................................................. 

Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego ...................................................... ............................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano świadectwo/dyplom ukończenia szkoły ................................................................................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano duplikat dyplomu/świadectwa ................................................................................................................................................ 
                                      

...............................................................................................................................................................................................................
(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości  oraz podpis dyrektora szkoły) 

 
 
Sporządzono odpis arkusza ocen ................................................................. ......................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Data i przyczyna opuszczenia szkoły  .......................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 
 

 

 
Skala ocen z  zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

   

ART-II/283/3a 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych  prowadzonej przez 
 

.......................................................................................................................... 
 

pod nr .............................................................................................................. 
 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ........................ 
 

.......................................................................................................................... 
 

decyzją  nr ...................................... z dnia  ..................................................... 
              (wypełnia szkoła niepubliczna)                                                               



Dziennik Ustaw – 13 –  Poz. 1432

 

Nr 57a                                                            od str. 2 do 12                            
      

 
Lp. 

Rok szkolny  
Klasa   ……………………………………………………. Dział   ……………………………………………… 
Numer kolejny w dzienniku lekcyjnym  

Wyniki klasyfikacji końcoworocznej 
          Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin* 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
           Inne zajęcia edukacyjne Liczba godzin 
31    
32    
33    
34    
35 
 

Szczególne 
osiągnięcia 
 
 

 

 

36 Liczba 
opuszczonych 
godzin 

ogółem  
w tym nieusprawiedliwionych  

37 Informacja o egzaminach: 
1) klasyfikacyjnych 
2) poprawkowych 
(zajęcia edukacyjne, ocena, data) 

 

38 Data uchwały rady pedagogicznej: 
- promowany (z wyróżnieniem) 
- niepromowany 
- ukończył szkołę (z wyróżnieniem) 
- nie ukończył szkoły 

 

 

39 Data i podpis nauczyciela (w szkołach muzycznych – 
podpis nauczyciela przedmiotu głównego) 
 

 

 

* Liczba godzin w ujęciu tygodniowym. 



Dziennik Ustaw – 14 –  Poz. 1432

 

Nr  57b                       str. 1 
 
.................................................................         ARKUSZ OCEN 
                        (pieczęć podłużna szkoły)                  UCZNIA / SŁUCHACZA 
     
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ........................................................................................ 
                                              (nazwa szkoły) 
 
 

 

 

 

.................................................................................................... ........................................................................................................... 
imię (imiona) i nazwisko 

Przyjęt...... w roku szkolnym  .........................../...........................  na semestr .................................................................................... 

w zawodzie ...........................................................................................................................................................................................  

specjalność/specjalizacja ................................................................................................... ................................................................... 

..............................................             ....................................................................................             ....................................................  
                 data urodzenia                                                                          miejsce urodzenia                                                                              numer PESEL 

woj. ..................................................................................  wpisan....... do księgi uczniów pod numerem ........................................... 

Adres zamieszkania ucznia/słuchacza .................................................................................................................................................. 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy zamieszkania ....................................................... ................................ 

.................................................................................................................................................... ........................................................... 

....................................................................... ............................................................................................................................. ........... 

 

                                 DYREKTOR 

 
                              ........................................................... 
                                 (pieczęć, podpis) 
 
 

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ...................................................................................................................... 

................................................................... ......................................................................... ................................................................... 

Informacja o innowacjach lub eksperymentach ....................................................................... ............................................................. 

............................................................................................................................. .................................................................................. 

Dokonano sprostowania indeksu .......................................................................................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano świadectwo ukończenia szkoły .............................................................................................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Wydano duplikat świadectwa ................................................................................................... ............................................................ 
                                      

...............................................................................................................................................................................................................
(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości  oraz podpis dyrektora szkoły) 

 
 
Sporządzono odpis arkusza ocen ................................................................. ......................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

Data i przyczyna opuszczenia szkoły  .......................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................. 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 
 

 
Skala ocen z  zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

   

ART-II/283/3b 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych  prowadzonej przez 
 

.......................................................................................................................... 
 

pod nr .............................................................................................................. 
 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ........................ 
 

.......................................................................................................................... 
 

decyzją  nr ...................................... z dnia  ..................................................... 
              (wypełnia szkoła niepubliczna)                                                               



Dziennik Ustaw – 15 –  Poz. 1432

 

Nr 57b                                                                        od str. 2 do 5 
 

 
Lp. 

Rok szkolny   
Semestr (słownie)   
Numer kolejny w dzienniku lekcyjnym   
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Wyniki klasyfikacji 

semestralnej 
Wyniki klasyfikacji 

semestralnej 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
           Inne zajęcia edukacyjne 
31    
32    
33    
34    
35 Szczególne osiągnięcia 

 
 

 

  

36 Liczba 
opuszczonych 
godzin 

ogółem 
 

  

w tym 
nieusprawiedliwionych 

  

37 Informacja o: 
1) egzaminach: 

a) poprawkowych 
b) klasyfikacyjnych 

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności 
(zajęcia edukacyjne, ocena, data) 

  

38 Data uchwały rady pedagogicznej: 
1) promowany 
2) niepromowany 
3) ukończył szkołę  
4) nie ukończył szkoły 

 

  

39 Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen 
 

  

 

 
 
 
 
 



Dziennik Ustaw – 16 –  Poz. 1432

 

Nr 57b                                   str. 6 
PRAKTYKA ZAWODOWA 

Rok 
szkolny Semestr 

Nazwa i adres jednostki 
organizacyjnej, w której 

prowadzona jest praktyka 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin Ocena Data i podpis osoby 

wypełniającej arkusz ocen 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 



Dziennik Ustaw – 17 –  Poz. 1432

 

............................................................
(podpis ucznia)

(fotografia 37  x  52 mm)

m.p.

okładka str. 1

Nr 58a okładka str. 2

INDEKS

ART-II/290/3a

Nr 58a    Format A6 105  x  148 mm



Dziennik Ustaw – 18 –  Poz. 1432

 

Indeks zawiera 46 stron ponumerowanych

Nr 58a okładka str. 3

Nr 58a okładka str. 4



Dziennik Ustaw – 19 –  Poz. 1432

 

........................................................
(pieczęć podłużna szkoły)

Zawód  ..................................................................................................

Specjalność ...............................................................................................
Specjalizacja ..........................................................................................

..............................................................................................................
imię (imiona)

......................................................... ....................................................
nazwisko

............................  .................................................  .............................
data urodzenia    miejsce urodzenia    numer PESEL

DYREKTOR
Nr .....................

.................................
(pieczęć, podpis)

...................................., dnia .....................................  .................... r.

m.p.

Imię i nazwisko ......................................................................................

Poświadczenie wpisu

Rok 
szkolny Klasa Podpis 

dyrektora
Pieczęć 

podłużna szkoły

2

Nr 58a str. 1

Nr 58a str. 2 i 3

INDEKS



Dziennik Ustaw – 20 –  Poz. 1432

 

Imię i nazwisko  .....................................................................................

Informacja o uzyskaniu promocji z wyróżnieniem  ....................................

..............................................................................................................

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ...........................

..............................................................................................................

Informacja o innowacjach lub eksperymentach .......................................

..............................................................................................................

Data i przyczyna opuszczenia szkoły .......................................................

..............................................................................................................

4

Szczególne osiągnięcia  ...........................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

5

Nr 58a str. 4

Nr 58a str. 5

(data i podpis dyrektora szkoły)



Dziennik Ustaw – 21 –  Poz. 1432

 

Imię i nazwisko  .....................................................................................

Rok szkolny  ..........................................................................................

Wyniki 

6

Nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne Zajęcia edukacyjne

Ocena 
za I semestr

(słownie)

.............................................................................................................

Klasa  .................................................................................................... 

klasyfikacji

7

Data i podpis
nauczyciela

Ocena 
za II semestr

(słownie)

Ocena 
z egzaminu

Ocena 
końcowo-

roczna

Data i podpis
nauczyciela

Nr 58a strony parzyste od 6 do 42

Nr 58a strony nieparzyste od 7 do 43



Dziennik Ustaw – 22 –  Poz. 1432

 

........................................................
(pieczęć podłużna szkoły)

..................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko

uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ...................................  ................. r.
został.... dopuszczon.... do egzaminu dyplomowego.
Z egzaminu dyplomowego uzyskał.... następujące wyniki:

część praktyczna: ...................................................................................

Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej .... zdał.... egzamin.... 
dyplomow........

DYREKTOR

.................................
(pieczęć, podpis)

...................................., dnia .....................................  .................... r.
(miejscowość)

44

m.p.

Uwagi  ...................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

45

Nr 58a str. 44

Nr 58a str. 45 i 46

część teoretyczna: .....................................................................................



Dziennik Ustaw – 23 –  Poz. 1432

 

............................................................
(podpis ucznia/słuchacza)

okładka str. 1

Nr 59a okładka str. 2

INDEKS

ART-II/291/3a

(fotografia 37   52 mm)

m.p.

x

Nr 59a    Format A6 105  x  148 mm



Dziennik Ustaw – 24 –  Poz. 1432

 

Indeks zawiera 46 stron ponumerowanych

Nr 59a okładka str. 3

Nr 59a okładka str. 4



Dziennik Ustaw – 25 –  Poz. 1432

 

........................................................
(pieczęć podłużna szkoły)

Zawód  ..................................................................................................

Specjalność .............................................................................................
Specjalizacja ...........................................................................................

INDEKS
..............................................................................................................

imię (imiona)

..............................................................................................................
nazwisko

............................  .................................................  .............................
data urodzenia    miejsce urodzenia    numer PESEL

DYREKTOR

.................................
(pieczęć, podpis)

...................................., dnia .....................................  .................... r.

m.p.

Imię i nazwisko ......................................................................................

Poświadczenie wpisu

Rok 
szkolny

Wpisany
na semestr

Podpis 
dyrektora

Pieczęć 
podłużna szkoły

2

Nr 59a str. 1

Nr 59a str. 2 i 3

Nr .....................



Dziennik Ustaw – 26 –  Poz. 1432

 

Imię i nazwisko  .....................................................................................

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki  ............................

..............................................................................................................

Informacja o innowacjach lub eksperymentach  .........................................

..............................................................................................................

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ........................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
(data i podpis dyrektora szkoły)

4

Informacje o uzyskaniu promocji z wyróżnieniem .................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

5

Nr 59a str. 4

Nr 59a str. 5

Szczególne osiągnięcia  ...........................................................................



Dziennik Ustaw – 27 –  Poz. 1432

 

Imię i nazwisko  .....................................................................................

Rok szkolny  ..........................................................................................

Wyniki klasyfikacji

6

Nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne Zajęcia edukacyjne Liczba 

godzin

.............................................................................................................

Semestr  ................................................................................................ 

semestralnej

7

Ocena semestralna Data i podpis
nauczyciela

Ocena 
z egzaminu

poprawkowego

Data i podpis
nauczyciela

Nr 59a strony parzyste od 6 do 42

Nr 59a strony nieparzyste od 7 do 43



Dziennik Ustaw – 28 –  Poz. 1432

 

........................................................
(pieczęć podłużna szkoły)

..................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko

uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ...................................  ................. r.
został.... dopuszczon.... do egzaminu dyplomowego.
Z egzaminu dyplomowego uzyskał.... następujące wyniki:

część praktyczna: ...................................................................................

Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej .... zdał.... egzamin.... 
dyplomow........

DYREKTOR

.................................
(pieczęć, podpis)

...................................., dnia .....................................  .................... r.
(miejscowość)

44

m.p.

Uwagi  ...................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

45

Nr 59a str. 44

Nr 59a str. 45 i 46

część teoretyczna: .....................................................................................


		2014-10-22T15:59:06+0200




