
 

 

 
 

 

Wykaz świadectw obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 
 
Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej 

MEN-I/1/1 od roku 2019/2020 dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 

MEN-I/3/1 od roku 2019/2020 dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 

MEN-I/4-w/1 od roku 2019/2020 
dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróż-
nieniem 

MEN-I/5/1 od roku 2019/2020 
dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych 
w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży 

MEN-I/6/1 od roku 2019/2020 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowej 

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

MEN-I/8/1 od roku 2019/2020 
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak gra-
ficzny PRK II- ukończenia  

MEN-I/9-w/1 od roku 2019/2020 
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak gra-
ficzny PRK II – z wyróżnieniem- ukończenia 

MEN-I/10/1 od roku 2019/2020 
dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szko-
łach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II 

MEN-I/11/1 od roku 2019/2020 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak gra-
ficzny PRK II 

Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego (4-letnie LO po SP) 

MEN-I/13/2 od roku 2019/2020 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży- promocyjne 

MEN-I/14-w/2 od roku 2019/2020 
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – promocyjne z wyróż-
nieniem 

Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego (3-letnie LO po GIM) 

MEN-I/21a/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży  

MEN-I/21a-w/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży – z wyróżnieniem 

Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego (4-letnie LO po SP) 

MEN-I/16/2 od roku 2022/2023 
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy li-
ceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

MEN-I/17-w/2 od roku 2022/2023 dla uczniów liceum ogólnokształcącego, ukończenia z wyróżnieniem 

Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego (3-letnie LO po GIM) 

MEN-I/23a/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólno-
kształcącego dla dorosłych 

MEN-I/23a-w/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży – z wyróżnieniem 

 

 



 

 

Świadectwa szkolne promocyjne technikum (5-letnie po SP) 

MEN-I/19/2 od roku 2019/2020 dla uczniów technikum promocyjne 

MEN-I/20-w/2 od roku 2019/2020 dla uczniów technikum, promocyjne z wyróżnieniem 

Świadectwa szkolne promocyjne technikum (4-letnie po GIM) 

MEN-I/27a/2 od roku 2017/2018 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum 

MEN-I/27a-w/2 od roku 2017/2018* dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum – z wyróżnieniem 

*Należy wybrać szablon MEN-I/27a/2 od roku 2017/2018 i po wyborze ustawić parametr z wyróżnieniem -> tak 

Świadectwa ukończenia technikum (4-letnie po GIM) 

MEN-I/28a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum 

MEN-I/28a-w/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum – z wyróżnieniem 

Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia (po SP) 

MEN-I/23/2 od roku 2019/2020 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, promocyjne 

MEN-I/24-w/2 od roku 2019/2020 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, promocyjne z wyróżnieniem 

Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia (po GIM) 

MEN-I/23b/2 od roku 2019/2020 
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów dot. Gimnazjum, 
promocyjne 

MEN-I/24b-w/2 od roku 2019/2020 
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów dot. Gimnazjum, 
promocyjne z wyróżnieniem  

Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia (po SP) 

MEN-I/25/2 od roku 2019/2020 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, ukończenia  

MEN-I/26-w/2 od roku 2019/2020 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, ukończenia z wyróżnieniem  

Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia (po GIM) 

MEN-I/25b/2 od roku 2019/2020 
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dot. Gimnazjum- ukoń-
czenia  

MEN-I/26b-w/2 od roku 2019/2020 
dla uczniów branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dot. Gimnazjum- ukoń-
czenia z wyróżnieniem 

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

MEN-I/28/2 od roku 2019/2020 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, promocyjne 

Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

MEN-I/29/2 od roku 2019/2020 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ukończenia 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej 

MEN-I/30/2 od roku 2019/2020 dla słuchaczy szkoły policealnej, ukończenia 

 
  



 

 

Szablony dla szkół artystycznych 

ART/1 od roku 2019/2020 dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

ART/3 od roku 2019/2020 
dla uczniów klas IV, V i VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia 

ART/3/w od roku 2019/2020 
dla uczniów klas IV, V i VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia z wyróżnieniem 

ART/3a od roku 2019/2020 
dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, któ-
rzy uzyskali pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych artystycznych 

ART/3a/w od roku 2019/2020 
dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 
z wyróżnieniem 

ART/4 od roku 2019/2020 
dla uczniów: 
1) klas I i III–V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 
2) klas I–IV i VI–VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej 

ART/4/w od roku 2019/2020 

dla uczniów: 
1) klas I i III–V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 
2) klas I–IV i VI–VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej,  
 
z wyróżnieniem 

ART/5 od roku 2019/2020 dla klas I-IV liceum sztuk plastycznych 

ART/5/w od roku 2019/2020 dla klas I-IV liceum sztuk plastycznych, z wyróżnieniem 

ART/6 od roku 2019/2020 

dla uczniów: 1) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) 
klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej – którzy uzyskali pozy-
tywne końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych ogólnokształcących 

ART/6/w od roku 2019/2020 

dla uczniów: 1) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) 
klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej – którzy uzyskali pozy-
tywne końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych ogólnokształcących,  
 
z wyróżnieniem 

ART/6a od roku 2019/2020 

dla uczniów: 1) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) 
klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej – którzy nie uzyskali pozy-
tywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ogólnokształcących 

ART/7 od roku 2019/2020 

dla uczniów: 
1) klas I-V szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, 
2) klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, 
3) klas I-V szkoły muzycznej II stopnia 
4) klas I–VIII szkoły sztuki tańca 

ART/7/w od roku 2019/2020 

dla uczniów: 
1) klas I-V szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, 
2) klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, 
3) klas I-V szkoły muzycznej II stopnia 
4) klas I–VIII szkoły sztuki tańca,  
 
z wyróżnieniem 

ART/29 od roku 2019/2020 dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia 

ART/29/w od roku 2019/2020 dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia, z wyróżnieniem 

ART/32 od roku 2019/2020 
dla uczniów klasy programowo najwyższej szkoły muzycznej I stopnia, 
którzy nie ukończyli szkoły artystycznej 

 


