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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 29 maja 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko∏y i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
———————
1)

Nr 67, poz. 329, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

Dziennik Ustaw Nr 107

— 7070 —

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko∏y
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225) § 13 otrzymuje
brzmienie:
„§ 13. 1. Szko∏a zak∏ada ksi´gi arkuszy ocen.
2. W szkole dla dzieci i m∏odzie˝y ksi´ga arkuszy ocen zawiera u∏o˝one w porzàdku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukoƒczyli lub
opuÊcili szko∏´. Na pierwszej stronie ksi´gi
arkuszy ocen umieszcza si´ adnotacj´:
„Ksi´ga arkuszy ocen uczniów urodzonych
w .... roku”.

Poz. 1003
1) w szkole dla dzieci i m∏odzie˝y:
„Ksi´ga zawiera:
1) ..................... arkuszy ocen uczniów,
(podaç liczb´)

którzy ukoƒczyli szko∏´,
2) .................... arkuszy ocen uczniów,
(podaç liczb´)

którzy z ró˝nych przyczyn opuÊcili
szko∏´.”,
2) w szkole dla doros∏ych:
„Ksi´ga zawiera:
1) ..................... arkuszy ocen s∏ucha(podaç liczb´)

czy, którzy ukoƒczyli szko∏´,
2) .................... arkuszy ocen s∏uchaczy,
(podaç liczb´)

którzy z ró˝nych przyczyn opuÊcili
szko∏´.”.

3. W szkole dla doros∏ych ksi´ga arkuszy ocen
zawiera u∏o˝one w porzàdku alfabetycznym
arkusze ocen s∏uchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukoƒczyli lub opuÊcili szko∏´.
Na pierwszej stronie ksi´gi arkuszy ocen
umieszcza si´ adnotacj´: „Ksi´ga arkuszy
ocen s∏uchaczy, którzy ukoƒczyli lub opuÊcili
szko∏´ w roku szkolnym ....”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

4. Na koƒcu ksi´gi arkuszy ocen umieszcza si´
adnotacj´:

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

Adnotacj´ na koƒcu ksi´gi arkuszy ocen
opatruje si´ piecz´cià szko∏y oraz pieczàtkà i podpisem dyrektora szko∏y.”.

