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Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje –
rozporządzenie MEN podpisane
Wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych i arkuszy ocen zawiera podpisane 26
kwietnia br. rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać
uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio
legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub
e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich
rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów.

Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole
umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz
kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług
wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami
publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie
decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w rozporządzeniu:

Nowe przepisy odnoszące się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów,1.
aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów.
 Nowy wzór świadectwa dojrzałości.2.
Możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w3.
przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w
postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacje).
Doprecyzowanie przepisów odnoszących się do zabezpieczeń druków świadectw,4.
dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i
cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu maturalnego.
Wprowadzenie zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem5.
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nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.
Określenie, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką6.
adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na
świadectwach szkolnych i arkuszach ocen.
Wprowadzenie na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia7.
szkoły kategorii: „Inne zajęcia”; ta część świadectwa została przeznaczona na
wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych
przez szkołę.

W rozporządzeniu określono nowe wzory m.in.:

świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów:1.
8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego
technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej;
indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;2.
arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej (także dla uczniów klas VII-VII szkoły3.
podstawowej), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających
do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum
ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i
branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla
dorosłych;
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 544.
będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55
od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły II stopnia i świadectwa dojrzałości.

Szczegółowe informacje na stronie MInisterstwa Edukacji Narodowej.
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