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o d b i o r c anabywca

LP. Symbol Nazwa druku - formularza netto zamawiana

1 MEN-03-14/2 Legitymacja Słu żbowa Nauczycieli                                                    
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.09.2006r.)      

2 Karta rowerowa
3 Okładka na kart ę rowerow ą 0,20

4 K-210 Księga druków ścisłego zarachowania 7,20

5 MEN-VI/28/2 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową 0,10

7 I/1 Dziennik zajęć przedszkola 11,99

8 I/2a
Dziennik lekcyjny EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA dla klas I-III szkoły podstawowej     
z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych 
działów edukacji 2 dzieci na stronie  10 godzin

12,00

9 I/2b
Dziennik lekcyjny EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA dla klas I-III szkoły podstawowej     
z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych 
działów edukacji 1 dziecko na stronie      10 godzin

18,00

10 I/3                                                              
Dziennik lekcyjny dla klas IV -VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych 
wszystkich typów      8 godzin 12,50

11 I/3a
Dziennik lekcyjny dla klas IV -VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych 
wszystkich typów    11 godzin 12,50

12 I/4
Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych oraz wszystkich szkół wieczorowych dla 
dorosłych

11,99

13 I/5
Dziennik zajęć wychowawczych dla internatów, domów dziecka, pogotowi 
opiekuńczych, ognisk wychowawczych, ośr. szkolno-wychowawczych, państw. 
młodzieżowych ośr. wychow., młodzieżowych ośrodków socjoterapii

11,99

14 I/6
Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych  dla przedszkoli, szkół, grup, kursów dla 
dorosłych, placówek oświatowych, internatów (burs)

3,50

15 I/6a Dziennik zajęć "KARCIANY" (zgodny z kartą nauczyciela art. 42) 5,00

A4 (122 k.)

A4 (62 k.)

A4 (18 k.)

A7

76x108mm

A4 (24 k.)

A5 (1 str.)

1. DZIENNIKI  LEKCYJNE  I  KSIĘGI
A4 (94 k.)

A4 (70 k.)

A4 (70 k.)

A4 (78 k.)

A4 (40 k.) 

A4 (16 k.)

Format

www.wa.olsztyn.pl

16 I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej                                                  11,99

17 I/8 Dziennik biblioteki szkolnej 4,80

A4  (41 k.)

A4 (26 k.)



18 I/9 Dziennik zajęć dla placówek wczasów szkolnych 3,95

19 I/10 Dziennik zajęć pedagoga/psychologa szkolnego (oprawa miękka) 7,50

20 I/10a Dziennik zajęć pedagoga/psychologa szkolnego (oprawa twarda) 12,99

21 I/11 Dziennik zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych                                                    5,85

22 I/12 Dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych grupy 5,00

23 I/13
Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczyciela                             
(oprawa twarda)

27,30

24 I/14
Księga ewidencji dzieci w wieku 6-18 lat, szkół podstawowych                                                                 
UKŁAD POZIOMY

15,50

25 I/15 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół (oprawa twarda) 17,99

26 I/16/200 Księga zastępstw (oprawa twarda) 21,00

27 I/17 Księga zarządzeń (oprawa twarda) 15,50

28 I/18 Rejestr wydanych legitymacji szkolnych 15,50

29 I/19 Rejestr wydanych zaświadczeń      15,50

30 I/20 Rejestr zatrudnionych nauczycieli     15,50

31 I/21 Rejestr zatrudnionych pracowników    15,50

32 I/22 Rejestr wydanych świadectw 15,50

33 I/22a Szkolny rejestr rozrachunku świadectw 8,50

34 I/23 Księga protokołów rady pedagogicznej (oprawa twarda) 22,60

35 I/23a Księga uchwał rady pedagogicznej (oprawa twarda) 22,60

36 I/24 Księga absolwentów (oprawa twarda) 27,30

37 I/25 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  4,70

38 I/26 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno - wyrównawczego  4,70

39 I/27 Dziennik praktyki zawodowej 4,50

40 I/27a Dziennik praktycznej nauki zawodu 5,50

A4 (12 k.)

A4 (16 k.)

A5 (18 k.)

A5 28 k.)

A4 (100 k.)

A4 (96 k.)

A4 (40 k.)

A4 (200 k.)

A4 (200 k.)

A4 (200 k.)

A4 (100 k.)

A4 (200 k.)

A4 (100 k.)

A4 (96 k.)

A4 (100 k.)

A4 (100 k.)

A4 50 k.)

A4 (42 k.)

A4 (16 k.)

A4 (200 k.)

A4 (40 k.)

A5 (10 k.)

A4 (50 k.)

40 I/27a Dziennik praktycznej nauki zawodu 5,50

41 I/30 Dziennik indywidualnego nauczania 5,60

42 I/31 Dziennik internatu 11,99

43 I/32 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej  (oprawa twarda)                                12,99

44 I/33 Rejestr wydanych indeksów 15,50

45 I/34 Rejestr nieobecności w pracy 15,50

46 I/35 Dziennik nauczyciela wychowania fizycznego ( w-f ) 7,95

47 I/36 Księga arkuszy ocen (okładka do wpinania) 3,00

48 I/37 Księga kontroli 18,00

49 I/38 Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych) 8,40

50 I/39 Księga wychowanków 15,50

51 I/40 Księga przychodów i rozchodów Rady Rodziców 15,50

52 I/41 Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego 15,50

53 I/42 Dziennik wychowawcy klasy                                                                   12,99

54 MEN-77/09
Świadectwo ukończenia  kursu kwalifikacyjnego nauczycieli                                                                       
(MEN 19.11.2009 Dz.U.200 poz. 1537)

0,80

55 MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu                                                                               
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2014r, poz.622)

0,50

56 GIL/A4 Gilosz zielony do zaświadczeń o ukończeniu kursu 0,30

57 MEiN-III/5 Zaświadczenie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 0,50

58 MI - I/2002 Zaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego do ulgowych przejazdów 0,50

A4 

A4

B5 (2 str.)

A7

Druki obowiązujące, wprowadzone innymi rozporządzeniami MEN i MENiS

 ŚWIADECTWA,  DYPLOMY, ZAŚWIADCZENIA

A4 

A4 (24 k.)

A4

A4 (100 k.)

A4 (50 k.)

A4 (52 k.)

A4 (54 k.)

A4

A4 (48 k.)

A5 (52 k.)

A4

A4 (96 k.)

A5 28 k.)

A4 (16 k.)

A4 (37 k.)



 
 

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej  

Lp. Symbol Przeznaczenie Format Cena Ilość 

59.  MEN-I/1/1 dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 
A4 

(2 str.) 
0,15 

 
 

60.  MEN-I/3a/2 
dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej dla dzieci 

i młodzieży 
A4 (2 str.) 

 
0,15  

61.  MEN-I/3a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

62.  MEN-I/3/1 dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0,15  

63.  MEN-I/4-w/1 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

64.  MEN-I/5 /1 
dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy 

organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży 
A4 (2 str.) 0,15  

65.  MEN-I/6 /1 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-VII szkoły 
podstawowej 

A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum  

66.  MEN-I/9/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0,15  

67.  MEN-I/9-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

68.  MEN-I/10/2 
dla uczniów oddziałów przysposabiających 

do pracy organizowanych w dotychczasowym gimnazjum dla dzieci i 
młodzieży 

A4 (2 str.) 0,15  

69.  MEN-I/11/2 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego 
gimnazjum 

A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa ukończenia gimnazjum  

70.  MEN-I/13b/2 
dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla 
słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak 

graficzny PRK II 
A4 (2 str.) 0,15  

71.  MEN-I/13b-w/2 
dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży, 

zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem 
A4 (2 str.) 0,15  

72.  MEN-I/14b/2 
dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w 
dotychczasowym gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak 

graficzny PRK II 
A4 (2 str.) 0,15  

73.  MEN-I/15b/2 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego 
gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II 

A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej  

74.  MEN-I/17a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
A4 (2 str.) 

 
0,15  

75.  MEN-I/17a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 
 

 

76.  MEN-I/18a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej A4 (2 str.) 0,15  

77.  MEN-I/18a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego 
 

 

78.  MEN-I/13/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (2 str.) 0,15  

79.  MEN-I/14-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

80.  MEN-I/21a/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

dla młodzieży 
A4 (2 str.) 0,15  

81.  MEN-I/21a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego 
 

 

82.  MEN-I/16/2 
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
A4 (2 str.) 

 
0,15  

83.  MEN-I/17-w/2 
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – 

z wyróżnieniem 
A4 (2 str.) 

 
0,15  



84.  MEN-I/23a/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych 

A4 (2 str.) 
 

0,15  

85.  MEN-I/23a-w/2 
dla uczniów dotychczasowego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 

– z wyróżnieniem 
A4 (2 str.) 

 
0,15  

Świadectwa szkolne promocyjne technikum  

86.  MEN-I/19/2 dla uczniów technikum A4 (4 str.) 0,34  

87.  MEN-I/20-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0,34  

88.  MEN-I/27a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (4 str.) 0,34  

89.  MEN-I/27a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0,34  

Świadectwa ukończenia technikum  

90.  MEN-I/21/2 dla uczniów technikum A4 (4 str.) 0,34  

91.  MEN-I/22-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0,34  

92.  MEN-I/28a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (4 str.) 0,34  

93.  MEN-I/28a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0,34  

Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia  

94.  MEN-I/23/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (2 str.) 0,15  

95.  MEN-I/24-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia  

96.  MEN-I/25/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (2 str.) 0,15  

97.  MEN-I/26-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

98.  MEN-I/31/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

99.  MEN-I/32/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (2 str.) 0,15  

Świadectwa ukończenia szkoły policealnej  

100.  MEN-I/33/2 
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (2 str.) 0,15  

Arkusze ocen wypełniane pismem ręcznym  

101.  MEN-I/37a/2 dla uczniów klasy II-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (8 str.) 0,58  

102.  MEN-I/53b/2 dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0,52  

103.  MEN-I/39a/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 (4 str.) 0,52  

104.  MEN-I/40a/2 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum 
A4 (4 str.) 0,52 

 

105.  MEN-I/42a/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

dla młodzieży 
A4 (4 str.) 0,52 

 

106.  MEN-I/44a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (6 str.) 0,56 
 

107.  MEN-I/45a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej A4 (6 str.) 0,56 
 

108.  MEN-I/46a/2 
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (6 str.) 0,56 

 

109.  MEN-I/47a/2 
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (6 str.) 0,56 

 

110.  MEN-I/36/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (10 str.) 0,62 
 

111.  MEN-I/37/1 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej 
A4 (10 str.) 0,62 

 

112.  MEN-I/38/2 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno- 

sprawnościami sprzężonymi,  uczęszczających do szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy 

A4 (6 str.) 0,52 

 



113.  MEN-I/39/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (6 str.) 0,52 
 

114.  MEN-I/40/2 dla uczniów technikum A4 (6 str.) 0,52 
 

115.  MEN-I/41/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (6 str.) 0,52 
 

116.  MEN-I/42/2 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia A4 (6 str.) 0,52 
 

117.  MEN-I/43/2 
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły 

policealnej dla młodzieży 
A4 (6 str.) 0,52 

 

118.  MEN-I/44/2 
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (6 str.) 0,52 

 

Indeksy  

119.  MEN-I/34/2 
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla 

dorosłych 
A6 (60 str.) 2,30 

 

120.  MEN-I/35/2 
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A6 (66 str.) 2,30 

 

121.  MEN-I/48/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6 (60 str.) 2,30 
 

122.  MEN-I/49/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży A6 (64 str.) 2,30 
 

Legitymacje szkolne  

123.  MEN-I/1 
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i 

młodzieży 
A7 (2 str.) 0,25 

 

124.  MEN-I/2 
dla uczniów szkół policealnych dla dzieci młodzieży oraz słuchaczy szkół 

dla dorosłych 
A7 (2 str.) 0,25 

 

125.  MEN-I/3-N 
dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół 
policealnych dla dzieci i młodzieży 

A7 (2 str.) 0,25 
 

126.  MEN-I/4-N 
dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży 

oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych 
A7 (2 str.) 0,25 

 

127.   Gilosz do legitymacji A4 1,00 
 

128.   Gilosz do legitymacji z zadrukowanym rewersem A4 1,30 
 

129.  MEN-I/5 
dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
A7 (2 str.) 0,25 

 

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

130.  MEN-I/73 
dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego 
A5 (1 str.) 0,30 

 

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  

131.  MEN-I/74 
dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem 

przedszkolnym 
A4 (4 str.) 0,25 

 

GILOSZ  ŚWIADECTW DO WYPEŁNIANIA KOMPUTEROWEGO 

132.  GIL/A4 gilosz w kolorze niebieskim, do świadectw dla szkół podstawowych A4 (2 str.) 0,15 
 

133.  GIL/A4-w 
gilosz  w kolorze niebieskim z wyróżnieniem, do świadectw dla szkół 

podstawowych 
A4 (2 str.) 0,15 

 

134.  GIL/A4 gilosz w kolorze pomarańczowym do świadectw dla gimnazjów A4 (2 str.) 0,15 
 

135.  GIL/A4-w 
gilosz w kolorze pomarańczowym z wyróżnieniem, do świadectw dla 

gimnazjów 
A4 (2 str.) 0,15 

 

136.  GIL/A4 gilosz w kolorze różowym do świadectw dla liceów ogólnokształcących A4 (2 str.) 0,15 
 

137.  GIL/A4-w 
gilosz w kolorze różowym z wyróżnieniem  do świadectw dla liceów 

ogólnokształcących 
A4 (2 str.) 0,15 

 

138.  GIL/A3 gilosz w kolorze różowym do świadectw dla technikum 2xA4 (4 str.) 0,34 
 

139.  GIL/A3-w gilosz w kolorze różowym  z wyróżnieniem do świadectw dla technikum 2xA4 (4 str.) 0,34 
 

140.  GIL/A4 

gilosz w kolorze żółtym do świadectw dla uczniów branżowych szkół I 
stopnia, zasadniczych szkół zawodowych, szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzeżonymi  
 

A4 (2 str.) 0,15 

 

141.  GIL/A4-w gilosz w kolorze żółtym jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0,15 
 

142.  GIL/A4 
gilosz w kolorze brązowym  do świadectw ukończenia szkół 

policealnych 
A4 (2 str.) 0,15 

 



Pomocnicze druki szkolne 
8. DANE  O  UCZNIU,  JEGO  RODZINIE  I  NAUCZYCIELU 

143.  MEN-IV/1/2 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu A4 (2 str.) 0,12 
 

144.  MEN-IV/2/2 Karta dziecka 6-letniego (wypełnia lekarz i nauczyciel) 2xA4 (4 str.)  0,23 
 

145.  jedn./1 Karta wycieczki A4 (2 str.) 0,15 
 

146.  MEN-IV/15/2 Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka (karta informacyjna) A4 (4 str.) 0,20 
 

147.  MEN-IV/18/2 Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia A4 (2 str.) 0,12 
 

148.  MEN-IV/19/2 Rejestr wypadków uczniów A4 (16 k.) 5,84 
 

149.  MEN-IV/23/2 Sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym (EN-6) A4 (2 str.) 0,12 
 

9. DRUKI  MATERIAŁOWO  -  ROZRACHUNKOWE 

150.  MEN-V/1/2 Dziennik żywieniowy przedszkola A4 6,90 
 

151.  MEN-V/2 Jadłospis (samokopia) bl. A4 6,70 
 

152.  MEN-V/4/2 Zapotrzebowanie żywnościowe  A5 (32 k.) 3,60 
 

153.  MEN-V/4"S Zapotrzebowanie żywnościowe (samokopia) A4 (32 k.) 4,69 
 

154.  Karta obiadowa Karta obiadowa       (w 5 różnych kolorach) 85x112 0,20 
 

ORGANIZACJA 

155.  jedn./6 Zaświadczenie stwierdzające uczęszczanie ucznia do klasy … A6 0,10 
 

156.  jedn./2 Tygodniowy rozkład godzin - duży A-1 A1 (1 str.) 1,60 
 

157.  jedn./1 Tygodniowy rozkład godzin - mały A-2 A2 (1 str.) 0,90 
 

158.  MEN-VI/1/2 Organizacja szkoły podstawowej B3 (2 str.) 0,50 
 

159.  MEN-VI/2/2 Organizacja gimnazjum B3 (2 str.) 0,50 
 

160.  -- wkładka (1) dla szkół podstawowych/gimnazjów o dużej ilości klas i godz. B3 (2 str.) 0,20 
 

161.  -- wkładka (2) dla szkół podstawowych/gimnazjów o dużej ilości klas i godz. B3 (2 str.) 0,20 
 

162.  MEN-VI/3/2 Organizacja Liceów Ogólnokształcących wszystkich typów 2xA4 (4 str.) 0,50 
 

163.  MEN-VI/5/2 Organizacja szkół zasadniczych, technikum, liceum zawodowych A4 (2 str.) 0,50 
 

164.  MEN-VI/6/2 Organizacja szkoły specjalnej A3 (4 str.) 0,50 
 

165.  MEN-VI/8/2 Organizacja przedszkola 2xA4  0,50 
 

166.  MEN-VI/9/2 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego B4 (4 str.) 0,50 
 

167.  MEN-VI/13/2 Arkusz organizacyjny bursy i internatu A5 (2 str.) 0,20 
 

168.  MEN-VI/14/2 Przydział czynności nauczycieli  - dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli. A4 (2 str.) 0,50 
 

169.  MEN-VI/15/2 
Przydział czynności nauczycieli  - dla szkół zatrudniających powyżej 45 

nauczycieli 
2xA4 (4 str.) 0,50 

 

170.  MEN-VI/16/2 Przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej 2xA4 (4 str.) 0,50 
 

171.  MEN-VI/17/2 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia                                                       (karton) A5 (2 str.) 0,15 
 

172.  MEN-VI/19/2 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka A6 (2 str.) 0,10 
 

173.  MEN-VI/25/2 Karta oceny pracy - do akt osobowych nauczycieli A4 (1 str.) 0,15 
 



Arkusze ocen wypełniane komputerowo 

174.  MEN-I/37b/2 dla uczniów klasy II-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (8 str.)   

175.  MEN-I/63m/2 dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.)   

176.  MEN-I/39b/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 (6 str.)   

177.  MEN-I/40b/2 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego 
gimnazjum 

A4 (6 str.)  

 

178.  MEN-I/42b/2 
dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

dla młodzieży 
A4 (6 str.)  

 

179.  MEN-I/44b/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum 
A4 (4 str.) 

+A3 (4 str.) 
 

 

180.  MEN-I/45b/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
A4 (4 str.) 

+A3 (4 str.) 
 

 

181.  MEN-I/46b/2 
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (8 str.)  

 

182.  MEN-I/47b/2 
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (6 str.)  

 

183.  MEN-I/45/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (4 str.)   

184.  MEN-I/46/1 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej 
A4 (4 str.)  

 

185.  MEN-I/47/2 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy 

A4 (6 str.)  

 

186.  MEN-I/48/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (4 str.)   

187.  MEN-I/49/2 dla uczniów technikum A4 (4 str.)   

188.  MEN-I/50/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (4 str.)   

189.  MEN-I/51/1 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia A4 (4 str.)   

190.  MEN-I/52/2 
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (4 str.)  

 

191.  MEN-I/53/2 
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły 

policealnej dla dorosłych 
A4 (4 str.)  

 

 

192.  TERMINARZ PEDAGOGA  (standard)  14,20  

193.  KALENDARZ NAUCZYCIELA  (exclusive)  21,80  

 

194.  7/06/BOR/KRE/01 Kreda biała 6 szt opak. 1,06  

195.  7/06/BOR/KRE/02 Kreda kolorowa 6 szt opak. 1,33  

196.  7/06/BOR/KRE/03 Kreda biała 50 szt opak. 4,07  

197.  7/06/BOR/KRE/04 Kreda kolorowa 50 szt opak. 6,44  

 

198.  5/03/OKŁADKI Okładka na dziennik / A4 + skrzydełko szt. 2,20  

199.  5/03/OKŁADKI/A4 Okładka na dziennik / A4 szt. 1,30  

200.  5/03/OKŁADKI/A5 Okładka na dziennik / A5 szt. 0,80  

 
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT 

 
Zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania  
-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. § 1 ust. 9 
Sprzedaż ww  druków wyłącznie na zamówienia opatrzone pieczęcią szkoły lub pisemne zamówienie przedsiębiorstw zaopatrzeniowych.      
Przy zamówieniu  świadectw, szkoły niepaństwowe proszone są o przesłanie kserokopii decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły 
publicznej.                  

 
 
 
 
      ...................................................................                                                                         .................................................. 
      Nazwisko i nr  tel. osoby sporządzającej                                                                             pieczątka i podpis dyrektora 

pieczęć 
                                                 
 
 

Kontakt Michał Mieczkowski tel.: 59 533 52 13 wew. 17.  michal.mieczkowski@wa.olsztyn.pl 
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