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Pieczęcie urzędowe na świadectwach i legitymacjach szkolnych  

 Uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów 

utworzonych w szkołach innego typu w wyniku przekształcenia gimnazjum, 

tj. w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, 

branżowych szkołach I stopnia otrzymują świadectwa ustalone 

dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

 Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują 

świadectwa, ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, 

opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej. 

Wszystkie gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe – zarówno samodzielne, jak 

i funkcjonujące w zespołach szkół - posiadają pieczęcie urzędowe odpowiednio  

dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, których używały do 31.08 

2017 r., opatrując pieczęcią urzędową świadectwa, arkusze ocen, legitymacje szkolne.  

Zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. z rozporządzeniem w sprawie ramowych statutów: 

1) pieczęć urzędowa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół oraz gimnazjum 

specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie 

zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka (przepis obowiązuje od 1 września 2004 r. 

(Dz. U. z 2004 r. nr 66 poz. 606). 

2) pieczęć urzędowa szkoły zasadniczej wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły 

zasadniczej specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego 

ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka (przepis obowiązuje 

od 1 września 2004 r.(Dz. U. z 2004 r. nr 66 poz. 606). 

Jak wynika z ww. przepisów, szkoły wchodzące w skład zespołów posiadały odrębne 

pieczęcie urzędowe dla każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu, niezawierające nazwy 

tego zespołu. 
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Pieczęć urzędowa 

ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 poz. 625) 

art.  16c.   

ust.1.  Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku 

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający 

nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci. 

ust.3.  Urzędowej pieczęci używają podmioty, o których mowa w art. 2a. 

art.  2a.  pkt 12 

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają szkoły publiczne, szkoły niepubliczne 

o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe. 

 

Pieczęć urzędowa na świadectwach i innych drukach szkolnych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 poz. 

170 ze zm.)  

§  17 ust. 8 i 10 

Świadectwa wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym 

odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów ww. 

przepisy stosuje się odpowiednio. 

§  25.   

1.  Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej 

potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci 

urzędowej szkoły. 

2.  Uczeń szkoły policealnej lub słuchacz szkoły dla dorosłych przyjęty do szkoły otrzymuje 

legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze 

przez umieszczenie pieczęci urzędowej szkoły. 

3.  Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole podstawowej otrzymuje legitymację przedszkolną. Ważność 



3 

 

legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności 

i pieczęci podłużnej przedszkola lub szkoły podstawowej. 

Pieczęć urzędowa na świadectwach i innych drukach szkolnych uczniów 

dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 59) 

art.  129 

ust.8.  W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej zgodnie 

z ust. 1 i ust. 3 pkt 1-4, 9 i 10, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu 

likwidacji tych klas zgodnie z art. 127. 

ust.9.  Do klas, o których mowa w ust. 8, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące 

gimnazjów. 

ust.10.  Uczniowie klas, o których mowa w ust. 8, otrzymują świadectwa ustalone 

dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

art.  164.   

ust.1. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia, o której mowa 

w art. 162, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu 

likwidacji tych klas zgodnie z art. 163. 

ust.2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych 

zasadniczych szkół zawodowych. 

ust.3. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone 

dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej 

szkoły zawodowej. 

art. 184 

ust.2.  W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 

prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tych 

klas zgodnie z art. 180. 

ust.3. Do klas, o których mowa w ust. 2, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące 

gimnazjów dla dorosłych. 

ust.4. Słuchacze klas, o których mowa w ust. 2, otrzymują świadectwa ustalone 

dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

ust.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej 

ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów. 
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Informacje dodatkowe 

Art.  256.  Ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe  

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1) dotychczasowym gimnazjum - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego 

gimnazjum; 

2) dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym - należy przez to rozumieć również 

klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym; 

3) dotychczasowym czteroletnim technikum - należy przez to rozumieć również klasy 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum. 

Art.  364.  Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych o ramowych statutach szkół 

publicznych 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 (tj. ustawy o systemie oświaty), w zakresie 

dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych, 

2) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 (tj. ustawy o systemie oświaty), w zakresie 

dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych 

- zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, 

trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole i stopnia, dotychczasowej 

szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych 

szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

 

 Zespół szkół nie jest szkołą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Art. 3 pkt 1-3a 

ustawy o systemie oświaty definiując pojęcie szkoły i placówki na gruncie tej ustawy nie 

wlicza do tego zakresu zespołu szkół. (por. III SA/Kr 1814/16 - Wyrok WSA w Krakowie). 

Analogicznie „szkoła” została zdefiniowana w art. 4 pkt 1,2 ustawy Prawo oświatowe.  
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