
ŚWIADECTWA  

1. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym  

2. Nazwę szkoły wpisuję się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły 

pomijając słowa „specjalna” bez pomijania nazwę zespołu., tzn. odpowiednio:  

 Uczęszczał w roku szkolnym  …. do  klasy  (  słownie)    Szkoły  Podstawowej w  Zespole  Szkół 

Nr 3  w Płońsku woj. mazowieckie  

 Uczęszczał w roku szkolnym  …. do  klasy  (  słownie)    Gimnazjum  w  Zespole  Szkół Nr 3   

w Płońsku woj. mazowieckie  

  Uczęszczał w roku szkolnym  …. do  klasy  (  słownie)    Zasadniczej  Szkoły Zawodowej   

w  Zespole  Szkół Nr 3  w Płońsku woj. mazowieckie  

 Uczęszczał w roku szkolnym  …. do  klasy  (  słownie)    Szkoły  Przysposabiającej do Pracy w  

Zespole  Szkół Nr 3  w Płońsku woj. mazowieckie  

3. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i  świadectwach ukończenia szkoły, wydanych 

przez szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod 

którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów.  

4.  Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę oceny z 

zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa wpisuję się 

słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.   

5. W przypadku ucznia, która nie posiada numeru PESEL, zamiast wyrazów "numer PESEL" 

wpisuje się wyrazy "numer dokumentu". 

6.  W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy 

wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejności przyjętej w ramowym planie nauczania 

dla danego typu szkół.  

7.  Nazwę 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.  

8.  Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

 poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć; 

  ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, 

z jakich zajęć jest to ocena; 

 ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i 

zajęcia z etyki. 

9. W PDP w części świadectw przeznaczonej  na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych  

należy wpisać zajęcia sportowe, zajęcia kształtujące kreatywność   

10.  Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym(nie wpisuje się go na 

świadectwie ani w arkuszu, nie podlega ocenianiu . Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie 

są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.)  

11.  Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach 

ocen obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację  o poziomie 

nauczania tego języka:  

 w gimnazjum:  

o „III.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego 

nowożytnego,  



o  „III.1” –w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego 

nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;  

 w szkole zawodowej   

o „IV.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego 

nowożytnego,  

o  „IV.1p.” –w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego 

nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,  

 

12. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, 

wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie 

programowo najwyższej, oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny 

roczne ,których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach 

programowo niższych   

13. W przypadku:  

 zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych ( musi być decyzja dyrektora) – w wierszu 

przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio 

„zwolniony” albo „zwolniona”; 

  nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na 

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

„nieklasyfikowana”; (Uczniowi nieklasyfikowanemu z zajęć edukacyjnych na koniec 

roku wydajemy świadectwo. Uczeń taki oczywiście nie otrzymuje promocji do 

następnej klasy. Uczeń, który chodzi do ostatniej klasy i jest nieklasyfikowany nie 

otrzymuje żadnego świadectwa)  

  zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego( musi być decyzja 

dyrektora)  – w wierszu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego 

wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona  

14. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę. W przypadku 

niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem 

pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w którym wstawia się poziomą kreskę.  

15.  Na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:  

 Uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowanie zwycięskim tytułem – w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty  lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły  

 Osiągnięcia w aktywności na rzecz ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego  

16. Jako datę wydania świadectwa przyjmuję się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

 W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu 

klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako 

datę wydania świadectwa przyjmuję się datę podjęcia przez radę pedagogiczną 

uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji tego ucznia). 

    Uczniowi, któremu w wyniku: 



o przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub   

o  głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania   

wydaje się nowe świadectwo za zwrotem świadectwa wydanego poprzednio.   

17. Świadectw wydane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach.  

18. Świadectwa przed oddaniem do dyrektora powinny być sprawdzone przez dwie osoby, które 

swoim podpisem potwierdzają prawidłowość wpisów i zgodność z arkuszem ocen  

19. Odbiór wyników sprawdzianu klasy szóstej  ( egzaminu gimnazjalnego) następuje wraz ze 

świadectwem „za pokwitowaniem odbioru”; 

20.  Odbiór świadectw przez uczniów  kończących szkołę następuje „za pokwitowaniem 

odbioru”; 

21. Uczniowie, któremu wydłużono etap edukacyjny nie wypisujemy świadectwa. ( Można , a 

nawet należy wydać mu  np. „ Informację o osiągnieciach” lub  „Kartę osiągnięć” )  

 Uczeń z wydłużonym etapem edukacyjnym nie liczony jest w statystyce jako 

klasyfikowany i jako nieklasyfikowany, ma wydłużony etap  

 Ponieważ nie podlega teraz klasyfikacji ocen mu się nie wystawia i nie wlicza do 

średniej. W miejscu wpisania oceny należy wpisać adnotacje o wydłużeniu etapu 

edukacyjnego  

 

Arkusze ocen      

1. Do arkusza wpisuje się nazwę szkoły w pełnym brzemieniu tzn, odpowiednio:   

 Szkoła Podstawowa Specjalna  

  Gimnazjum Specjalne  w Zespole  Szkół Nr 3 w Płońsku  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole  Szkół Nr 3 w Płońsku  

 Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy w Zespole  Szkół Nr 3 w Płońsku 

2. Arkusze ocen wypełnia się raz w roku wpisując wyniki klasyfikacji rocznej i ewentualnie końcowej 

(w przypadku uczniów klas programowo najwyższych kończących szkołę).  

3.   Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w : 

 księdze uczniów,   

 dzienniku lekcyjnym,   

 protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

  protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności,  

  protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania,   

 protokołach zebrań rady pedagogicznej,  

 informacji o wyniku sprawdzianu po kl. VI SP  

   informacji o wyniku egzaminu po kl III G  

 albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej,  

 informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  



 a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi.    

4. Wychowawca ( lub w przypadku jego nieobecności  wyznaczony przez dyrektora nauczyciel)  

wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza  czytelnym podpisem zgodność 

wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.   

5. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się 

słowami w pełnym brzmieniu.    

6. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka 

kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w 

pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski.   

7.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”;   

8.  Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci 

wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest 

równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.  (Informacja zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, 

rok szkolny i klasę, nazwę zajęć edukacyjnych lub zachowanie, treść oceny opisowej z danych 

zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz datę ustalenia oceny opisowej. Informację opatruje się 

pieczęcią podłużną szkoły oraz czytelnym podpisem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne albo wychowawcy klasy.) 

9. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała 

rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia z adnotacją "promowany", 

"niepromowany", "ukończył (a) szkołę", "nie ukończył (a) szkoły"; 

10. Zajęcia kształtujące kreatywność i zajęcia sportowe są zajęciami dodatkowymi  (w PdP) 

11. Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym(nie wpisuje się go na 

świadectwie ani w arkuszu, nie podlega ocenianiu . Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są 

realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.);   

12. W arkuszu ocen ucznia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum należy wpisać wyniki tego egzaminu 

wyrażone w skali procentowej.    

13. W arkuszu ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo 

najwyższej należy w następnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej.    

14. Na arkuszach ocen nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym   

umieszcza się adnotację  „ Uczeń/Uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do 

indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający działający   w ….” wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której 

działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. ( np. Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Płońsku)  

15. W wyjątkowych przypadkach sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszu ocen ucznia 

dokonuje  dyrektor szkoły    

16. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i 

dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według „starych” wzorów, 

prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole z tym, że  

w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się 

wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa"; 



17.  Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum założonych na drukach według wzorów nr 56 (dla 

upośledzonych umysłowo -obowiązujące w r. szk. 2012/13 i 2013/14) dołącza się informację o 

udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – 

opiekuna projektu edukacyjnego, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był 

realizowany, i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego – informację o tym zwolnieniu.  

18. Data  wypełnienia arkusza powinna być  późniejsza niż  data uchwały RP i wcześniejszej niż data 

wystawienia świadectwa 

 

 

Uwaga : uczeń któremu wydłużono etap edukacyjny podlega klasyfikacji w terminach określonych w 

decyzji o wydłużeniu etapu , wtedy, gdy będzie klasyfikowany będzie również wypełniony arkusz 

ocen, czyli:  

 jeśli z powodu wydłużenia etapu edukacyjnego teraz nie będzie podlegał klasyfikacji to w 

arkuszu nic się nie wpisuje  ( na koniec roku nie wypełnia się arkusza)  

  następna klasyfikacja np. będzie w czerwcu 2016/2017 i  ją trzeba wpisać do arkusza  

( na przestrzeni lat szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 uczeń będzie miał 3 

klasyfikacje roczne (np. w r. szk. 14/15 - czerwiec, 16/17 – czerwiec  i 17/18 - czerwiec) a nie cztery 

pomimo tego, że będzie ten etap edukacyjny realizował 4 lata  


