
Załącznik nr 10 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH 
ZREALIZOWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

DLA DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I DYPLOMÓW 
UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ 

SZKOŁY BALETOWEJ DLA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE  
W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

1. Świadectwa potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dyplomy ukończenia 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej dla 
uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego trzyletniego  
liceum ogólnokształcącego, zwane dalej odpowiednio „świadectwami” albo „dyploma-
mi”, drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze jasnozielonym 
Pantone 374 U. 

2. Duplikaty świadectw i dyplomów drukuje się na papierze zadrukowanym tłem gilo-
szowym w kolorze szarym Pantone Warm Gray 1 C. 

3. Pierwsza strona świadectwa, dyplomu i duplikatu jest zadrukowana tłem giloszowym  
z literami RP. Strona druga, trzecia i czwarta jest zadrukowana tłem giloszowym bez 
tych liter. 

4. Świadectwa i dyplomy mają format A4 (210 x 297 mm). 

5. Świadectwa są drukowane na papierze offsetowym o gramaturze nie mniej niż 80 g/m2. 
Dyplomy są drukowane na papierze offsetowym o gramaturze 120 g/m2. 

6. Dyplom potwierdzający ukończenie szkoły artystycznej z wyróżnieniem posiada na 
pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm umieszczony  
w odległości 50 mm od lewej krawędzi dyplomu. 

7. W części świadectwa i dyplomu, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych ogól-
nokształcących lub zajęć edukacyjnych artystycznych, należy wpisać odpowiednio zaję-
cia edukacyjne ogólnokształcące lub zajęcia edukacyjne artystyczne zgodnie z kolejno-
ścią przyjętą w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły artystycznej, 
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 1 usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197). 

8. W części świadectwa i dyplomu, przeznaczonej na wpisanie przedmiotów uzupełniają-
cych, wpisuje się przedmioty uzupełniające oraz oceny uzyskane z tych przedmiotów.  

9. Zajęcia edukacyjne artystyczne niepodlegające ocenie wpisuje się w części świadectwa  
i dyplomu, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych artystycznych. W przypadku 
zajęć edukacyjnych niepodlegających ocenie w miejscu stopnia wpisuje się odpowiednio 
„zrealizowany” lub „zrealizowana”. 

 



10. Na świadectwie i dyplomie, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyj-
nych 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 wskazy-
wania, 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. 

11. Na świadectwach i dyplomach uczniów klas ogólnokształcącej szkoły muzycznej  
II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej, w których dla przedmiotu język obcy 
nowożytny stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w części przeznaczonej na wpisanie ocen  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umiesz-
cza się adnotację: 

1)  „IV.0” — w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego  
nowożytnego; 

2)  „IV.l p.” — oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości 
językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: lear-
ning, teaching, assessment — Europejski system opisu kształcenia językowego: ucze-
nie się, nauczanie, ocenianie” — w przypadku uczniów kontynuujących naukę dane-
go języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym; 

3)  „IV.Ir.” — oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości 
językowej, o której mowa w pkt 2 — w przypadku uczniów kontynuujących naukę 
danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym. 

12. Na świadectwach i dyplomach, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia,  
odnotowuje się w szczególności następujące osiągnięcia ucznia, uzyskane w cyklu 
kształcenia: 

1)  udział w konkursach organizowanych na podstawie przepisów wydanych na pod-
stawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

2)  uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w za-
wodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświa-
ty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkół; 

3)  osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szcze-
gólnie w formie wolontariatu. 

13. Na świadectwach i dyplomach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje 
się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. 

14. Świadectwa i dyplomy opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach druków odci-
skiem pieczęci urzędowej o średnicy 36 mm. 

 


