
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Antoni Czechowski
imię (imiona) i nazwisko

ukończył z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6331

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

16 lipca 2005
data urodzenia

05271601918
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski bardzo dobry

muzyka bardzo dobry
język hiszpański II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 bardzo dobry

plastyka bardzo dobry

historia bardzo dobry
wiedza o społeczeństwie dobry
przyroda dobry

geografia bardzo dobry
biologia dobry
chemia bardzo dobry
fizyka bardzo dobry
matematyka dobry
informatyka bardzo dobry
technika dobry
wychowanie fizyczne celujący
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
wychowanie do życia w rodzinie uczestniczył

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
III miejsce indywidualnie oraz I i III miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym.
III miejsce drużynowo w Mistrzostwach Europy w Karate Fudokan.
II i III miejsce indywidualnie oraz I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Woj. Małopolskiego w Karate Tradycyjnym.
Uczeń wykazał się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Dominika Patrycja Golda
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6332

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

14 grudnia 2005
data urodzenia

05321405527
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie wzorowe
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dobry

muzyka celujący
język hiszpański II.2 celujący
język angielski II.1 bardzo dobry

plastyka celujący

historia celujący
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda bardzo dobry

geografia celujący
biologia celujący
chemia celujący
fizyka bardzo dobry
matematyka celujący
informatyka celujący
technika celujący
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
wychowanie do życia w rodzinie uczestniczyła

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Uliana Hoishyk
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6786

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

17 marca 2005
data urodzenia

05231712526
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie wzorowe
religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski celujący

muzyka celujący
język niemiecki II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 bardzo dobry

plastyka bardzo dobry

historia celujący
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda bardzo dobry

geografia bardzo dobry
biologia celujący
chemia bardzo dobry
fizyka bardzo dobry
matematyka bardzo dobry
informatyka bardzo dobry
technika bardzo dobry
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Amelia Paulina Janiec
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6342

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

11 października 2005
data urodzenia

05301103843
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie wzorowe
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski bardzo dobry

muzyka celujący
język niemiecki II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 celujący

plastyka celujący

historia celujący
wiedza o społeczeństwie celujący
przyroda dobry

geografia bardzo dobry
biologia bardzo dobry
chemia bardzo dobry
fizyka bardzo dobry
matematyka dobry
informatyka bardzo dobry
technika bardzo dobry
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa celujący

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
wychowanie do życia w rodzinie uczestniczyła

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczennica wykazała się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
W sposób znaczący angażowała się w życie szkoły, w działania prospołeczne, obywatelskie
oraz patriotyczne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Patryk Józef Kozak
imię (imiona) i nazwisko

ukończył z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6282

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

15 marca 2005
data urodzenia

05231502598
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie wzorowe
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski bardzo dobry

muzyka bardzo dobry
język niemiecki II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 celujący

plastyka bardzo dobry

historia celujący
wiedza o społeczeństwie celujący
przyroda bardzo dobry

geografia celujący
biologia bardzo dobry
chemia bardzo dobry
fizyka bardzo dobry
matematyka bardzo dobry
informatyka bardzo dobry
technika celujący
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczeń wykazał się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
Był aktywnym członkiem Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej działającym przy
Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym.
W sposób znaczący angażował się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Nina Patrycja Kukuła
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6620

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

23 marca 2005
data urodzenia

05232305640
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie wzorowe
religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski bardzo dobry

muzyka bardzo dobry
język niemiecki II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 bardzo dobry

plastyka celujący

historia bardzo dobry
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda bardzo dobry

geografia bardzo dobry
biologia celujący
chemia celujący
fizyka bardzo dobry
matematyka dobry
informatyka bardzo dobry
technika celujący
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa celujący

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczennica wykazała się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
W sposób znaczący angażowała się w życie szkoły, w działania prospołeczne, obywatelskie
oraz patriotyczne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Magdalena Maria Kułaga
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6343

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

15 listopada 2005
data urodzenia

05311506661
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski bardzo dobry

muzyka bardzo dobry
język hiszpański II.2 celujący
język angielski II.1 bardzo dobry

plastyka bardzo dobry

historia celujący
wiedza o społeczeństwie dobry
przyroda bardzo dobry

geografia celujący
biologia bardzo dobry
chemia bardzo dobry
fizyka dobry
matematyka bardzo dobry
informatyka bardzo dobry
technika dobry
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Kamil Jakub Lenczowski
imię (imiona) i nazwisko

ukończył z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6344

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

19 października 2005
data urodzenia

05301905230
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dobry

muzyka bardzo dobry
język hiszpański II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 bardzo dobry

plastyka bardzo dobry

historia celujący
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda bardzo dobry

geografia bardzo dobry
biologia bardzo dobry
chemia bardzo dobry
fizyka bardzo dobry
matematyka bardzo dobry
informatyka bardzo dobry
technika bardzo dobry
wychowanie fizyczne celujący
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
wychowanie do życia w rodzinie uczestniczył

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczeń wykazał się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
W sposób znaczący angażował się w życie szkoły, a także w działania prospołeczne prowadzone
przez Klub Żeglarski HORN Kraków na rzecz społeczności lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Maria Zuzanna Markowicz
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6334

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

22 maja 2005
data urodzenia

05252207760
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie wzorowe
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski celujący

muzyka celujący
język niemiecki II.2 celujący
język angielski II.1 celujący

plastyka celujący

historia celujący
wiedza o społeczeństwie celujący
przyroda celujący

geografia celujący
biologia celujący
chemia celujący
fizyka bardzo dobry
matematyka celujący
informatyka bardzo dobry
technika celujący
wychowanie fizyczne celujący
edukacja dla bezpieczeństwa celujący

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
wychowanie do życia w rodzinie uczestniczyła

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczennica wykazała się aktywnością społeczną o charakterze
wolontariatu. W sposób znaczący angażowała się w życie szkoły, w działania prospołeczne,
obywatelskie oraz patriotyczne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Franciszek Jacek Niwicki
imię (imiona) i nazwisko

ukończył z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6335

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

7 listopada 2005
data urodzenia

05310700813
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie wzorowe
religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski celujący

muzyka bardzo dobry
język niemiecki II.2 celujący
język angielski II.1 celujący

plastyka bardzo dobry

historia celujący
wiedza o społeczeństwie celujący
przyroda celujący

geografia celujący
biologia celujący
chemia celujący
fizyka celujący
matematyka celujący
informatyka celujący
technika bardzo dobry
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa celujący

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczeń wykazał się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
W sposób znaczący angażował się w inicjatywy prospołeczne jako wolontariusz Fundacji
Plenerownia, prowadził też warsztaty komputerowe w Centrum Aktywności Seniorów, działając
na rzecz społeczności lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Iga Dominika Romańska
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6336

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

12 września 2005
data urodzenia

05291201066
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dobry

muzyka bardzo dobry
język hiszpański II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 bardzo dobry

plastyka celujący

historia celujący
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda bardzo dobry

geografia bardzo dobry
biologia celujący
chemia bardzo dobry
fizyka dobry
matematyka dobry
informatyka bardzo dobry
technika bardzo dobry
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Łukasz Michał Rostek
imię (imiona) i nazwisko

ukończył z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6682

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

2 sierpnia 2006
data urodzenia

06282308133
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dobry

muzyka bardzo dobry
język niemiecki II.2 bardzo dobry
język angielski II.1 celujący

plastyka dobry

historia celujący
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda dobry

geografia bardzo dobry
biologia celujący
chemia bardzo dobry
fizyka bardzo dobry
matematyka dobry
informatyka bardzo dobry
technika dobry
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczeń wykazał się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
Był aktywnym członkiem Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej.
W sposób znaczący angażował się w życie szkoły, w działania prospołeczne, obywatelskie
oraz patriotyczne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Aleksander Różański
imię (imiona) i nazwisko

ukończył z wyróżnieniem w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6345

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/9-w/1

m.p.

17 września 2005
data urodzenia

05291706318
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski bardzo dobry

muzyka bardzo dobry
język hiszpański II.2 celujący
język angielski II.1 celujący

plastyka dobry

historia celujący
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda dobry

geografia bardzo dobry
biologia bardzo dobry
chemia bardzo dobry
fizyka bardzo dobry
matematyka dobry
informatyka celujący
technika bardzo dobry
wychowanie fizyczne celujący
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczeń wykazał się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
Był aktywnym członkiem Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej.
W sposób znaczący angażował się w życie szkoły, w działania prospołeczne, obywatelskie
oraz patriotyczne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

podpis wychowawcy klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Maksymilian Hamulewicz
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6341

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

9 września 2005
data urodzenia

05290902050
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie poprawne
religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dopuszczający

język angielski II.1 dostateczny
język niemiecki II.2 dostateczny
muzyka dostateczny
plastyka dobry
historia dobry
wiedza o społeczeństwie dostateczny
przyroda dopuszczający
geografia dopuszczający
biologia dobry
chemia dobry
fizyka dostateczny
matematyka dopuszczający
informatyka dostateczny
technika dopuszczający
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Paweł Tomasz Kita
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6291

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

25 sierpnia 2005
data urodzenia

05282503319
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie dobre
religia / etyka bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dobry

język angielski II.1 dobry
język hiszpański II.2 dobry
muzyka dobry
plastyka dobry
historia bardzo dobry
wiedza o społeczeństwie dobry
przyroda dobry
geografia dobry
biologia dobry
chemia bardzo dobry
fizyka dobry
matematyka dobry
informatyka dobry
technika dobry
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
wychowanie do życia w rodzinie uczestniczył

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Katarzyna Helena Komędera
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6286

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

7 lipca 2006
data urodzenia

06270701982
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie poprawne
religia / etyka dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dopuszczający

język angielski II.1 dopuszczający
język hiszpański II.2 dostateczny
muzyka dostateczny
plastyka dobry
historia dostateczny
wiedza o społeczeństwie dopuszczający
przyroda dostateczny
geografia dostateczny
biologia dostateczny
chemia dostateczny
fizyka dopuszczający
matematyka dopuszczający
informatyka dobry
technika dostateczny
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Nikodem Koziński
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6289

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

6 września 2005
data urodzenia

05290604051
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie poprawne
religia / etyka bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dostateczny

język angielski II.1 dobry
język hiszpański II.2 dostateczny
muzyka dostateczny
plastyka dopuszczający
historia dobry
wiedza o społeczeństwie dostateczny
przyroda dostateczny
geografia dobry
biologia dobry
chemia dobry
fizyka dobry
matematyka dostateczny
informatyka dostateczny
technika dopuszczający
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dostateczny

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Roman Lashkay
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6619

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

21 czerwca 2006
data urodzenia

06262113258
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie poprawne
religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dopuszczający

język angielski II.1 dostateczny
język hiszpański II.2 bardzo dobry
muzyka dostateczny
plastyka dobry
historia dostateczny
wiedza o społeczeństwie dostateczny
przyroda dostateczny
geografia dobry
biologia bardzo dobry
chemia dobry
fizyka dostateczny
matematyka dopuszczający
informatyka bardzo dobry
technika dostateczny
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dostateczny

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Mateusz Rafał Mazurek
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6325

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

7 czerwca 2005
data urodzenia

05260707539
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dobry

język angielski II.1 bardzo dobry
język niemiecki II.2 dobry
muzyka bardzo dobry
plastyka bardzo dobry
historia celujący
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda dobry
geografia dobry
biologia dobry
chemia bardzo dobry
fizyka dobry
matematyka dobry
informatyka dostateczny
technika dobry
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa bardzo dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Przemysław Przybysz
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6283

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

14 maja 2006
data urodzenia

06251400970
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie dobre
religia / etyka dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dostateczny

język angielski II.1 dostateczny
język niemiecki II.2 dopuszczający
muzyka dostateczny
plastyka dostateczny
historia dostateczny
wiedza o społeczeństwie dopuszczający
przyroda dopuszczający
geografia dostateczny
biologia dobry
chemia dostateczny
fizyka dostateczny
matematyka dopuszczający
informatyka dostateczny
technika dostateczny
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dostateczny

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Kamil Tadeusz Szczepaniak
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6288

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

2 października 2005
data urodzenia

05300201115
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie poprawne
religia / etyka bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dopuszczający

język angielski II.1 dostateczny
język niemiecki II.2 dobry
muzyka dostateczny
plastyka dostateczny
historia dobry
wiedza o społeczeństwie dostateczny
przyroda dopuszczający
geografia dostateczny
biologia dostateczny
chemia dostateczny
fizyka dostateczny
matematyka dostateczny
informatyka dostateczny
technika dostateczny
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Łukasz Tokarski
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6337

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

14 sierpnia 2005
data urodzenia

05281404598
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie poprawne
religia / etyka celujący

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dostateczny

język angielski II.1 bardzo dobry
język niemiecki II.2 dobry
muzyka dobry
plastyka dostateczny
historia bardzo dobry
wiedza o społeczeństwie bardzo dobry
przyroda dobry
geografia dostateczny
biologia dobry
chemia bardzo dobry
fizyka dostateczny
matematyka dostateczny
informatyka bardzo dobry
technika dostateczny
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Monika Zofia Tomczyk
imię (imiona) i nazwisko

ukończył a w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6567

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

13 kwietnia 2005
data urodzenia

05241303305
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie poprawne
religia / etyka dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dopuszczający

język angielski II.1 dopuszczający
język hiszpański II.2 dostateczny
muzyka dobry
plastyka dobry
historia dostateczny
wiedza o społeczeństwie dopuszczający
przyroda dostateczny
geografia dostateczny
biologia dopuszczający
chemia dostateczny
fizyka dopuszczający
matematyka dopuszczający
informatyka dostateczny
technika dostateczny
wychowanie fizyczne dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dostateczny

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Bartosz Hubert Wajda
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6290

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

20 sierpnia 2005
data urodzenia

05282005934
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie dobre
religia / etyka dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dostateczny

język angielski II.1 dobry
język hiszpański II.2 dobry
muzyka dostateczny
plastyka dostateczny
historia dobry
wiedza o społeczeństwie dopuszczający
przyroda dostateczny
geografia dostateczny
biologia dostateczny
chemia dobry
fizyka dostateczny
matematyka dobry
informatyka dobry
technika dobry
wychowanie fizyczne celujący
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Szymon Wójcikowski
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6352

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

16 października 2006
data urodzenia

06301602219
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie bardzo dobre
religia / etyka bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dostateczny

język angielski II.1 bardzo dobry
język niemiecki II.2 dobry
muzyka dobry
plastyka bardzo dobry
historia bardzo dobry
wiedza o społeczeństwie dobry
przyroda dobry
geografia dobry
biologia dobry
chemia dobry
fizyka dobry
matematyka dobry
informatyka dobry
technika bardzo dobry
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia
Uczeń Szymon Wójcikowski wykazał się aktywnością społeczną o charakterze wolontariatu.
Był aktywnym członkiem Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej.
W sposób znaczący angażował się w życie szkoły, w działania prospołeczne, obywatelskie
oraz patriotyczne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.



ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Wojciech Gabriel Wsołek
imię (imiona) i nazwisko

ukończył w roku szkolnym 2019 / 2020

Szkołę Podstawową
nazwa szkoły podstawowej

im.nr 56 Tadeusza Rejtana

w Krakowie woj. małopolskie

Kraków ,  dnia 26 czerwca 2020 r.
miejscowość

Nr 6292

pieczęć i podpis dyrektora

MEN-I/8/1

m.p.

15 sierpnia 2006
data urodzenia

06281501698
numer PESEL

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwalifikacja pełna na poziomie
drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji



WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie dobre
religia / etyka bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
język polski dostateczny

język angielski II.1 dobry
język niemiecki II.2 dobry
muzyka dobry
plastyka bardzo dobry
historia dobry
wiedza o społeczeństwie dopuszczający
przyroda dostateczny
geografia dopuszczający
biologia dobry
chemia dobry
fizyka dostateczny
matematyka dostateczny
informatyka dobry
technika dostateczny
wychowanie fizyczne bardzo dobry
edukacja dla bezpieczeństwa dobry

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Inne zajęcia

Indywidualny program lub tok nauki

Szczególne osiągnięcia

podpis wychowawcy/opiekuna klasy
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,

dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.


