
Załącznik nr 7 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH  

I INNYCH DRUKÓW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH 

 

1. Świadectwa placówek artystycznych drukuje się na papierze zadrukowanym tłem gilo-
szowym w kolorze jasnoczerwonym Pantone 169 C. 

2. Pierwsza strona świadectwa placówki artystycznej jest zadrukowana tłem giloszowym  
z literami RP. Strona druga, trzecia i czwarta jest zadrukowana tłem giloszowym bez tych 
liter. 

3. Świadectwa placówek artystycznych mają format A4 (210 x 297 mm). 

4. Świadectwa placówek artystycznych są drukowane na papierze offsetowym o gramatu-
rze nie mniej niż 80 g/m2. 

5. Na świadectwach semestralnych placówki artystycznej, w części dotyczącej przebiegu 
nauki, umieszcza się informacje o realizacji przez ucznia w danym semestrze zajęć eduka-
cyjnych artystycznych wymienionych w przepisach w sprawie ramowych planów na-
uczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wydanych na podstawie art. 
47 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 
z późn. zm.). 

6. Na świadectwach semestralnych placówki artystycznej, w części dotyczącej szczególnych 
osiągnięć ucznia, odnotowuje się w szczególności: 

1)  udział w konkursach organizowanych na podstawie przepisów wydanych na podsta-
wie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197); 

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

3)  osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska placówki artystycz-
nej, szczególnie w formie wolontariatu. 

7.  Na świadectwach ukończenia placówki artystycznej: 

1)  w części dotyczącej przebiegu nauki umieszcza się informacje, o których mowa w ust. 
6, w zakresie cyklu kształcenia; 

2)  w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się szczególne osią-
gnięcia, o których mowa w ust.6, uzyskane w cyklu kształcenia. 

8.  Na świadectwach placówek artystycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie nume-
ru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. 

9.  Świadectwa placówek artystycznych i inne druki placówek artystycznych opatruje się  
w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków odciskiem pieczęci urzę-
dowej o średnicy 36 mm. 


