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           (pieczęć zamawiającego) 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA  

DRUKI SZKOLNE 2017 / 2018 
 

 
NIP: .................................................. 

 
Zamówienie nr ...… na druki szkolne na rok 2017. 

 
Zamawiamy niżej wyszczególnione ilości druków szkolnych.  

DRUKI PROSIMY WYSŁAĆ POD ADRESEM:  
(wypełnić ręcznie lub przystawić pieczątkę szkoły) 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

UPOWAŻNIENIE  STAŁE  DO  WYSTAWIANIA  FAKTUR  VAT  BEZ PODPISU ODBIORCY  
     

 
 
 

........................................................................... 
            (pieczęć i podpis zamawiającego) 

 
 

ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE przygotowane zgodnie z DZIENNIKIEM USTAW nr 58 z dnia 7 kwietnia 2005 r. oraz DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE (dzienniki zgodne z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – DzU nr 23 z 16 marca 2003 r. poz. 225, rozporządzenie MENiS z dnia 8 kwietnia 2004 r. – DzU nr 115 z dnia 21 maja 

2004 r.) Świadectwo i dyplom uzyskania tytuły zawodowego zgodne z  rozp. MEiN z 3 lutego 2006 (DzU 31 poz. 216). Akty nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli wg DzU nr 97 z 2006 r. 

 
ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE 

przygotowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz 
DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE przygotowane wg rozporządzeń MEN. 

 

 
 

1.1 Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej 
 

Lp. Symbol Przeznaczenie Format Liczba egz. 
1.  MEN-I/1/2 dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i 

młodzieży, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

A4  
(2 str.) 
 

 

2.  MEN-I/2-SZ/2 dla uczniów klas I–III szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający 
plan nauczania 

A4 (2 str.) 

 

3.  MEN-I/2a-SZ/2 dla uczniów klas I–III szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy 

A4 (2 str.) 
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programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych 
punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania 
uzupełniającego 

4.  MEN-I/3a/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży 

A4 (2 str.) 
 

 

5.  MEN-I/3a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 
 

 

6.  MEN-I/4/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 
do klas IV i V szkoły podstawowej 

A4 (2 str.) 
 

7.  MEN-I/5-SZ/2 dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający 
plan nauczania 

A4 (2 str.) 

 

8.  MEN-I/5a-SZ/2 dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy 
programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych 
punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania 
uzupełniającego 

A4 (2 str.) 

 

1.2 Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
 

9.  MEN-I/6b/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 
oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, 
zawierające znak graficzny PRK I 

A4 (2 str.) 
  

10.  MEN-I/6b-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – 
z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK I 

A4 (2 str.) 
 

 

11.  MEN-I/7a/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej, zawierające znak graficzny PRK I 

A4 (2 str.) 
 

12.  MEN-I/8-SZ/2 dla uczniów szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający 
plan nauczania 

A4 (2 str.) 

 

13.  MEN-I/8a-SZ/2 dla uczniów szkół podstawowych przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy 
programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych 
punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania 
uzupełniającego 

A4 (2 str.) 

 

1.3 Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum 
 

14.  MEN-I/9/2 dla uczniów klasy I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.)  

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

16.  MEN-I/10/2 dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających 
do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci 
i młodzieży 

A4 (2 str.) 
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17.  MEN-I/11/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 
do klas I i II gimnazjum 

A4 (2 str.) 
 

18.  MEN-I/12-SZ/2 dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania 

A4 (2 str.) 

 

19.  MEN-I/12a-
SZ/2 

dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawi- 
cielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych 
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych 
oraz plan nauczania uzupełniającego  

A4 (2 str.) 

 

1.4 Świadectwa ukończenia gimnazjum 
 

20.  MEN-I/13b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla 
słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak 
graficzny PRK II 

A4 (2 str.) 
 

21.  MEN-I/13b-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży – z 
wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK II 

A4 (2 str.) 
 

22.  MEN-I/14b/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy 
organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży, 
zawierające znak graficzny PRK II 

A4 (2 str.) 
 

23.  MEN-I/15b/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 
do gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II 

A4 (2 str.) 
 

24.  MEN-I/16-SZ/2 dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania 

A4 (2 str.) 

 

25.  MEN-I/16a-
SZ/2 

dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych 
oraz plan nauczania uzupełniającego 

A4 (2 str.) 

 

1.5 Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej 
 

26.  MEN-I/17a/2 dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej 
dla młodzieży 

A4 (2 str.) 
 

 

27.  MEN-I/17a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)   

1.6 Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 
 

28.  MEN-I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży  A4 (2 str.)  

29.  MEN-I/18a-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży  
z wyróżnieniem 

A4 (2 str.) 
 

1.7 Świadectwa szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
 

30.  MEN-I/19/2 dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej A4 (2 str.)  
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do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

1.8 Świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
 

31.  MEN-I/20/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
dla uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi 

A4 (2 str.) 

 

1.9 Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego 
 

32.  MEN-I/21a/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego 
dla młodzieży 

A4 (2 str.)  
 

33.  MEN-I/21a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)  

34.  MEN-I/22-SZ/2 dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający 
plan nauczania 

A4 (2 str.) 

 

35.  MEN-I/22a-
SZ/2 

dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących przy 
przedstawicielstwach  dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy 
programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych 
punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełnia-
jącego 

A4 (2 str.) 

 

1.10 Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego 
 

36.  MEN-I/23a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 
oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla 
dorosłych 

A4 (2 str.) 
  

37.  MEN-I/23a-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – 
z wyróżnieniem 

A4 (2 str.) 
 

 

38.  MEN-I/24-SZ/2 dla uczniów liceów ogólnokształcących przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający 
plan nauczania 

A4 (2 str.) 

 

39.  MEN-I/24a-
SZ/2 

dla uczniów liceów ogólnokształcących przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy 
programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych 
punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania 
uzupełniającego 

A4 (2 str.) 

 

1.11 Świadectwa szkolne promocyjne technikum 
 

40.  MEN-I/27a/2 dla uczniów klas I – III technikum dla młodzieży A4 (4 str.)  

41.  MEN-I/27a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.)   
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1.12 Świadectwa ukończenia technikum 
 

42.  MEN-I/28a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży A4 (4 str.)   

43.  MEN-I/28a-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (4 str.)   

1.13 Świadectwa ukończenia szkoły policealnej 
 

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

A4 (2 str.) 
 

1.14 Arkusze ocen 
 

45.  MEN-I/37/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz 
dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych 
prowadzonej w formie stacjonarnej 

A4 (8 str.) 
 

46.  MEN-I/37a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (8 str.)  

47.  MEN-I/38/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej 

A4 (8 str.) 
 

48.  MEN-I/38a/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej 

A4 (8 str.)  
 

49.  MEN-I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 (4 str.)   

50.  MEN-I/40a/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do 
gimnazjum 

A4 (4 str.)  
 

51.  MEN-I/41a/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.) 
 

 

52.  MEN-I/42a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (4 str.)   

53.  MEN-I/44a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży A4 (6 str.)   

54.  MEN-I/45a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (6 str.)   

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

A4 (6 str.)   

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

A4 (6 str.)  
 

1.15 Arkusze ocen wypełniane komputerowo 
 

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

58.  MEN-I/38b/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej 

A4 (8 str.)  
 

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

60.  MEN-I/40b/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do 
gimnazjum 

A4 (6 str.)  
 

61.  MEN-I/41b/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 (8 str.)  

 

62.  MEN-I/42b/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (6 str.)   

63.  MEN-I/44b/2 dla uczniów technikum dla młodzieży A4 (4 str.) 
+A3 (4 str.) 
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64.  MEN-I/45b/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (4 str.) 
+A3 (4 str.) 

 

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

A4 (8 str.)   

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

A4 (6 str.)  
 

1.16 Indeksy 

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

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

1.17 Legitymacje szkolne 

69.  MEN-I/50a/2 dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół 
policealnych i szkół dla dorosłych oraz uczniów 
niepełnosprawnych 

A7 (2 str.) 
 

70.  MEN-I/50b/2 dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla 
dorosłych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych 

A7 (2 str.) 
 

71.  MEN-I/50a-N/2 dla uczniów niepełnosprawnych A7 (2 str.)  

1.18 Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych 
 

72.  MEN-I/52/2 dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego 

A7 (2 str.) 
 

1.19 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
 

73.  MEN-I/53/2 dla dzieci spełniających obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

A5 (1 str.)
  

 

1.20 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 
 

74.  MEN-I/54/2 dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

 
 

Teczki ozdobne 
 

75.   teczka dyplomowa ze złoconym godłem RP do A4  

76.   teczka dyplomowa bez nadruku, twarda oprawa do A4  

77.   teczka dyplomowa z nadrukiem do A4  

78.   teczka kartonowa z nadrukiem DYPLOM / biała do A4  

79.   teczka kartonowa z nadrukiem DYPLOM / kolorowa do A4  

80.   teczka kartonowa z nadrukiem ŚWIADECTWO / biała do A4  

81.   teczka kartonowa z nadrukiem ŚWIADECTWO / kolor. do A4  

82.   teczka kartonowa z nadrukiem NAGRODA DYREKTORA 
SZKOŁY / biała 

do A4  

83.   teczka kartonowa z nadrukiem NAGRODA DYREKTORA 
SZKOŁY / kolorowa 

do A4  

84.   teczka karton. z nadrukiem ŚWIADECTWO SZKOLNE do A4  

Gilosze do świadectw*) 
 

85.  gilosz A4 gilosz do świadectw dwustronnych A4 (2 str.)  

86.  gilosz A4/p gilosz do świadectw dwustronnych z wyróżnieniem A4 (2 str.)  

87.  gilosz A3 gilosz do świadectw czterostronnych A4 (4 str.)  

88.  gilosz A3/p gilosz do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem A4 (4 str.)  

  88a gilosz A4 unijny A4 (2 str)  

*) przy zamawianiu giloszy prosimy o podanie rodzaju świadectwa, które będzie na nim drukowane. 
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Nie sprzedajemy giloszy do świadectw maturalnych 

 

Karta rowerowa 
 

89.   karta rowerowa dla uczniów A7 (2 str.)  

90.  VI/28 arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę 
rowerową  

A4 (1 str.) 
 

Świadectwa i dyplomy 
 

91.  MEN 77/03 świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego A4 (1 str.)  

92.   Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego A4 (1 str.)  

93.   Dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza A4 (1 str.)  

94.  MEN-II/200 dotyczy postępowań kwalifik. na stopnie specjalizacji 
zawodowej nauczyciela 

A4 (1 str.)  

Akty nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli  
 

95.  zał. nr 1 Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej 
na stopień nauczyciela 

A4 (1 str.) 
 

96.  zał. nr 2 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowanego 

A4 (1 str.) 
 

97.  zał. nr 3 akt nadania stopnia nauczyciela  ............. (kontraktowego 
lub dyplomowanego) 

A4 (1 str.) 
 

98.  zał. nr 4 akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
(po egzaminie) 

A4 (1 str.) 
 

99.  zał. nr 5 akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego A4 (1 str.)  

100.  zał. nr 6 akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego A4 (1 str.)  

 Dyplomy dla kolegiów i nauczycieli 
 

101.  MEN-II/97 dla absolwentów zakładów niepublicznych posiadających 
uprawnienia kolegiów publicznych 

A6 (2 str.)  

102.  MEN-II/97a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)  

103.  MEN-II/102 dla absolwentów zakładów niepublicznych posiadających 
uprawnienia kolegiów publicznych 

A6 (2 str.)  

104.  MEN-II/102a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)  

105.  MEN-II/128 dla absolwentów kolegiów nauczycielskich – publicznych A6 (2 str.)  

106.  MEN-II/128a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)  

107.  MEN-II/129 dla absolwentów nauczycielskich kolegiów języków 
obcych – publicznych 

A6 (2 str.)  

108.  MEN-II/129a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)  

Legitymacje 
 

109.  MEN-II/183 dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich A7  

110.  zaśw. MI/2002 dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych A7  

Indeksy dla słuchaczy kolegiów 
 

111.  MEN-II/173 dla słuchaczy kolegiów A6  

Zaświadczenia 
 

112.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu (papier biały) A4 100/op.  

113.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) A4 100/op.  
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114.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) 
+ logo UE 

A4 100/op.  

115.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych 
(papier biały) 

A4 100/op.  

116.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych 
(gilosz zielony) 

A4 100/op.  

117.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności 
zawodowych (papier biały) 

A4 100/op.  

118.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności 
zawodowych (gilosz zielony) 

A4 100/op.  

119.   Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego (papier biały) 

A4 100/op.  

120.   Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego (gilosz zielony) 

A4 100/op.  

121.   Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników (papier biały) 

A4 100/op.  

122.   Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników (gilosz ziel.) 

A4 100/op.  

123.   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP 
(gilosz zielony) 

A4 
 

124.   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP 
UE (gilosz zielony) 

A4 
 

Druki uzupełniające –  Dzienniki 
 

125.  I/1 dziennik zajęć przedszkola  (twarda oprawa) A4  

126.  I/2 dziennik lekcyjny dla klas I-III szkoły podstawowej – 
układ na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia 
(twarda oprawa) 

A4           
 

127.  I/2a dziennik lekcyjny wczesnoszkolny  dla klas I-III szkoły 
podst. z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć 
uczniów z poszczególnych działów edukacji 

A4 
  

128.  I/3 (ośmio-
godzinny) 
I/3 (jedenasto-
godzinny) 
I/3 (ośmio-godz. 
6-cio-dniowy 

dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podst., wszystkich 
klas gimnazjów, wszystkich klas liceów 
ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich 
typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się 
na terenie szkoły (twarda oprawa) 

A4 

 

129.   dziennik zajęć szkoły stacjonarnej (dawny dziennik 
szkoły zawodowej – zajęcia prowadzone w formie 
stacjonarnej dla dorosłych)  

A4 
 

130.  I/4 dziennik szkoły zawodowej (stary) (tw. opr.) A4/172 str.  

131.  I/5 dziennik zajęć (dawny dziennik zajęć wychowawczych)  
– zmiana nazwy 

A4 
 

132.  I/6 dziennik zajęć dodatkowych i kursów A4  

133.   dziennik innych zajęć A4  

134.   dziennik zajęć szkoły zaocznej (z listami obecności – 
podpisy słuchaczy)  

A4 
 

135.  I/7 dziennik zajęć szkoły zaocznej (stary) A4  

136.  I/8 dziennik biblioteki szkolnej A4  

137.  I/9 dziennik placówki wypoczynku A5  

138.  I/10 dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa), dla A4  
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planowania i organizacji pracy dydakt.-wychowawczej  
i opiekuńczej w szkołach i in. placówkach oświatowo-
wychowawczych 

139.   dziennik zajęć nauczyciela – godz. dodatkowe (miękka opr.) A4   

140.   dziennik zajęć doradcy zawodowego (twarda oprawa) A4   

141.  I/31 dziennik internatu A4  

142.   księga ewidencji dzieci (do końca szkoły podstawowej) 
(twarda oprawa – albumowo) 

A4 
 

143.   księga ewidencji dzieci i młodzieży (gimnazjum i wyżej) 
(twarda oprawa – albumowo) 

A4 
 

144.  I/15 księga uczniów dla wszystkich typów szkół A4  

145.   dziennik indywid. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych A4  

146.   dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego A4  

147.   dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu A4  

148.   dziennik indywidualnego nauczania A4  

149.   dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 
GRUPY (miękka oprawa) 

A4 (36 str.) 
 

150.   dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego 
wspomagania (miękka oprawa)  

A4 (28 str.) 
 

151.   dziennik zajęć świetlicy szkolnej (twarda oprawa) A4  

152.   dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-
kompensacyjnych 

A4 
 

153.   dziennik wychowawcy A4 (77 str.)  

154.   dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową A4 (36 str.)  

155.   zeszyt obserwacji (miękka oprawa) A4 (32 str.)  

156.   dziennik wychowanków (twarda oprawa) A4 (94 str.)  

Druki uzupełniające – Tok nauki – dane o uczniu, jego rodzinie i nauczycielu 
 
 

157.  IV/1 karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, 
półinternatu 

2/3 A4 
 

158.   karta zapisu dziecka do przedszkola A3 (2 str.)  

159.  IV/9 wypoczynek dzieci i młodzieży, karta kwalifikacyjna A4 (2 str.)  

160.  IV/15 arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka A4 (4 str.)  

161.  V/16 skierowanie dziecka do placówki wychowawczej A4 (2 str.)  

162.  IV/17 kwestionariusz A5 (2 str.)  

163.  IV/18 protokół powypadkowy A4 (2 str.)  

164.  IV/19 rejestr wypadków uczniów A4  

165.  IV/20 wywiad społeczny A4 (2 str.)  

166.   Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program 
lub tok nauki 

A4 
 

Druki uzupełniające – Ewidencja 
 

167.   Ewidencja ilościowa (twarda oprawa) A4/100 k.  

168.  IV/30 zaświadczenie dla młodocianych pracowników-uczniów 
szkół zasadniczych o ukończeniu turnusu w ośrodku 
doskonalenia zawodowego 

A5 (2 str.) 
 

169.  IV/32 rejestr wydanych dyplomów i świadectw (miękka oprawa) A4  

170.  IV/33 skierowanie A6  

171.  IV/35 wkładka do dziennika lekcyjnego A4 (2 str.)  
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172.  IV/36 karta indywidualnych zajęć praktycznych A4 (2 str.)  

173.  IV/37 plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników 
przez działy szkoleniowe 

A4 (2 str.) 
 

Druki uzupełniające – Druki materiałowo-rozrachunkowe 
 
 

174.  V/1 dziennik żywieniowy przedszkola A4  

175.  V/2 karta odzieżowa wychowanka (karton) A4 (2 str.)  

176.  V/3 księga materiałowa placówki wczasów A4  

177.  V/4 zapotrzebowanie żywnościowe A5 (32 k.)  

178.  V/5 księga kasowa placówki wypoczynku dzieci 
i młodzieży  

A5 
 

179.  V/9 karta wycieczki A5  

Druki uzupełniające – Organizacja 
 

180.  VI/1 organizacja szkoły podstawowej / organizacja oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej 

A3 
 

181.  VI/1a przydział przedmiotów nauczania SP A3  

182.  VI/2SP organizacja szkoły podstawowej A2  

183.  VI/2G organizacja gimnazjum A2  

184.  VI/2LO organizacja liceum ogólnokształcącego A2  

185.  VI/2LP organizacja liceum  profilowanego A2  

186.  VI/5ZSZ organizacja zasadniczej szkoły zawodowej A2  

187.  VI/5SSZ organizacja średniej szkoły zawodowej A2  

188.  VI/6 organizacja szkoły specjalnej A2  

189.  VI/7 organizacja domu dziecka A3  

190.  VI/8 organizacja przedszkola A4 (4 str.)  

191.  VI/9 organizacja placówki wychowania pozaszkolnego A4 (4 str.)  

192.  MEN-VI/11 arkusz organizacyjny kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskiego kolegium języków obcych  
wzór MEN-VI/11 i MEN-VI/11a stanowią komplet 

A4 (8 str.) 
 

193.  MEN-VI/11a plan nauczania kolegium nauczycielskiego 
i nauczycielskiego kolegium języków obcych  
wzór MEN-VI/11 i MEN-VI/11a stanowią komplet 

A4 (4 str.) 
 

194.  VI/13 arkusz organizacyjny bursy i internatu A5  

195.  VI/14 przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół 
zatrudniających do 45 nauczycieli 

A3 
 

196.  VI/15 przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół 
zatrudniających ponad 45 nauczycieli 

A2 
 

197.  VI/16 przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej, 
dla szkół zawodowych dla pracujących oraz dla studiów 
nauczycielskich zaocznych 

A2 
 

198.  VI/17 zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton), wypełnia 
szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły 

A5 
 

199.  VI/18 zawiadomienie o zameldowaniu dziecka A6  

200.  VI/19 zawiadomienie o przyjęciu dziecka (karton), wypełniają 
szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych 
w obwodach innych szkół 

A6 
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201.  VI/20 karta kwalifikacyjna obiektu, wypełniają komisje 
kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy 
w mieście, półkolonie) – DzU nr 12/97, poz. 67 

A4 (4 str.) 
 

202.  VI/24 imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia; sporządza 
terenowy organ administracji państwowej stopnia 
podstawowego dla odpowiednich szkół 

A4 
 

203.  VI/25 karta oceny pracy, dokument do akt osobowych 
nauczyciela (rozp. MEN z 2.11.2000 r.) 

A4 
 

204.  VI/27 arkusz organizacji poradni – dla poradni psychologiczno-
pedagogicznych  i poradni specjalistycznych 

A4 
 

205.  EN-6 sprawozdanie z wypadków A4  

206.   tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A2  

207.   tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A1  

 Druki uzupełniające – biblioteczne 

 

208.  PUB 143/144 karta katalogowa                             250/op. A7  

209.  PUb 170 karta książki                                    250/op.     A7  

210.   karta czytelnika                               250/op. A6  

211.   księga inwentarzowa księgozbioru (karton) A4  

212.   rejestr ubytków biblioteki A4  

213.  PU-B-162 załącznik do protokołu skontrum PU-B-162 A4  

214.   księga inwentarzowa księgozbioru (tw. op.) A4 (100 k.)  

215.   księga inwentarzowa księgozbioru (tw. op.) A4 (200 k.)  

216.  PU-B 171 arkusz kontroli PU-B-171 A3  

217.  B-121a rejestr przybytków A4  

218.  B-125 protokół komisji B-125 A4  

219.  B-173 upomnienie B-173 (karton) A6  

220.  B-176 Dziennik biblioteki publicznej (karton) A4 (52 str.)  

221.  B-181 rewers wypożyczeń B-181 A6 bloczek 100 k. A6  

222.  PU-B-191 karta biblioteczna PU-B-191 (karton) A7  

223.  PU-B-192 karta biblioteczna PU-B-192 (karton) A7  

224.  PU-B-111 karta akcesyjna dziennika PU-B-111 (karton) A6  

225.  PU-B-112 karta akcesyjna tygodnika PU-B-112 (karton) A6  

226.  PU-B-113 karta akcesyjna dwutygodnika PU-B-113  (karton) A6  

227.  PU-B-114 karta akcesyjna miesięcznika PU-B-114 (karton) A6  

228.  PU-B-115 karta akcesyjna dwumiesięcznika PU-B-115 (karton) A6  

229.  PU-B-116 karta akcesyjna kwartalnika PU-B-116 (karton) A6  

230.  PUB-180 kontrola wypożyczeń 2/3 A4  

231.   kieszonka do karty czytelnika A6  

232.   kieszonka do karty książki A7  

 Księgi, książki, rejestry, dzienniki 
 

233.   Dziennik ewidencyjny – kancelarie tajne  A4  

234.   Dziennik korespondencyjny A4 /100 k.  

235.   Dziennik korespondencyjny A4 /200 k.  

236.   Dziennik ewidencyjny A4  

237.   Dzienniczek praktycznej nauki zawodu A5  

238.   Dziennik praktyki zawodowej A5  

239.   Dzienniczek nauczyciela wf A5  

240.   Dziennik budowy 28 k. A4  
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241.   Dziennik budowy  68 k.   

242.   Dziennik zajęć środowiskowego domu samopomocy A4 (122 str.)  

243.   Ewidencja wydanych zaświadczeń A4 (96 str.)  

244.   Ewidencja obecności w środowiskowym domu 
samopomocy 

A4 (32 str.)  

245.   Ewidencja wydanych delegacji A4 (96 str.)  

246.   Książka ewidencji broni – (miękka oprawa) A4/ 50 k.  

247.   Książka ewidencji amunicji – (miękka oprawa) A4/50 k.  

248.   Paszport techniczny  A5/36 str.  

249.   Paszport techniczny A5/16 str.  

250.   Książka kontroli – twarda opr. A4/96 k.  

251.   Księga kasowa A4/96 k.  

252.   Książka protokołów Rady Pedagogicznej – (twarda opr.) A4/200 k.  

253.   Książka protokołów Rady Rodziców – (twarda oprawa) A4/200 k.  

254.   Książka  przychodów i  rozchodów Rady Rodziców A4/96 k.  

255.   Książka uzyskiw. stopni awansu zawodowego 
nauczycieli – twarda opr. 

A4/200 k.  

256.   Książka wydawania-przyjmowania broni – (miękka opr.) A4/50 k.  

257.   Książka wydawania-przyjmowania amunicji – (miękka 
oprawa) 

A4/50 k.  

258.   Pocztowa książka nadawcza A5  

259.   Książka obiektu budowlanego A4  

260.   Książka obmiaru robót A4  

261.   Książka kontroli sanitarnej A5  

262.   Książka zdawczo-odbiorcza kluczy A4  

263.   Książka meldunkowa – (twarda oprawa) A4  

264.   Księga zarządzeń – (twarda oprawa) A4/96 k.  

265.   Księga zastępstw – (twarda oprawa) A4/200 k.  

266.   Księga uchwał Rady Pedagogicznej A4/200 k.  

267.   Księga uchwał Rady Rodziców A4/200 k.  

268.   Księga absolwentów – (twarda oprawa) A4  

269.   Księga absolwentów szkoły zawodowej – (twarda 
oprawa) 

A4  

270.   Księga druków ścisłego zarachowania – (oprawa 
kartonowa) 

A4  

271.   Księga doręczeń przesyłek miejscowych (kancelaria tajna) A4  

272.   Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu 
na tytuł mistrza 

A4/ 96 k.  

273.   Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu 
na tytuł zawodowy 

A4/ 96 k.  

274.   Księga inwentarzowa – (twarda oprawa) A4/100 k.  

275.   Księga inwentarzowa – (twarda oprawa) A4/200 k.  

276.   Księga środków trwałych – (oprawa kartonowa) A4  

277.   Księga inwentarzowa – (oprawa kartonowa) A4  

278.   Księga uczniów słuchaczy (dawna Księga uczniów 
studentów) 

A4  

279.   Księga pamiątkowa A3/120 k.  

280.   Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu 
eksternistycznego 

A4  

281.   Kronika – (twarda oprawa) A4/120 k.  
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282.   Kronika – (twarda oprawa) A3/120 k.  

283.   Rejestr wydanych indeksów – (twarda oprawa) A4/96 k.  

284.   Rejestr wydanych dyplomów i świadectw  A4 karton  

285.   Rejestr wydanych zaświadczeń – (twarda oprawa) A4/96 k.  

286.   Rejestr wydanych legitymacji – (twarda oprawa) A4/96 k.  

287.   Rejestr nieobecności w pracy – (twarda oprawa) A4/96 k.  

288.   Rejestr wydanych świadectw – (twarda oprawa) A4/96 k.  

289.   Rejestr wydanych dyplomów zawodowych A4/96 k.  

290.   Rejestr wydanych świadectw zawodowych A4/96 k.  

291.   Rejestr dzienników, książek i teczek – kancelarii tajnej A4  

292.   Rejestr skarg i wniosków – (twarda oprawa) A4  

293.   Rejestr wypadków przy pracy A4 karton  

294.   Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy A4/32 str.  

295.   Rejestr zatrudnionych nauczycieli – (twarda oprawa) A4/96 k.  

296.   Rejestr zatrudnionych pracowników – (twarda oprawa) A4/96 k.  

297.   Rejestr wejść i wyjść A4/96 k.  

298.   Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela A4/32 k.  

299.   Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczycieli 

A4/98 k.  

300.   Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych 
i motorowerowych (twarda oprawa) 

  

301.   Rejestr przesyłek wpływających A4  

302.   Rejestr przesyłek wychodzących A4  

303.   Rejestr upoważnień i pełnomocnictw A4 (100 str.)  

304.   Rejestr szkoleń A4 (100 str.)  

305.   Szkolny rejestr rozrachunku świadectw – (oprawa 
kartonowa) 

A4  

306.   Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania A4 karton  

307.   Złota księga – (twarda oprawa) A3/120 k.  

308.   Zeszyt zajęć praktycznych A5  

 Inne 
 

309.   Arkusz spisu z natury A4x2 
offset 
A4 samok. 

 

310.   Bony obiadowe  A6  

311.   Faktura VAT A5 
2/3 A4 
A4 samok. 

 

312.   Godło RP A4  

313.   Godło RP A3  

314.   Kasa przyjmie KP – bloczek samokopia A6  

315.   Kasa wypłaci KW – bloczek  samokopia  A6  

316.   Kartoteka ilościowo-wartościowa A5 karton  

317.   Karta urlopowa A6 bl. 
offset 

 

318.   Kartoteka urlopowa A5 karton  

319.   Karta ewidencji czasu pracy – miesięczna A4 karton  

320.   Karta ewidencji czasu pracy – roczna A4 karton  

321.   Kartoteka do PKZP A5 karton  
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322.   Karta kontowa KTM A5 karton  

323.   Karta statystyczna wypadku A4  

324.   Kartoteka odpłatności za przedszkole A4  

325.   Karty wynagrodzeń pracowników budżetowych A4 karton  

326.   Kwestionariusz osobowy dla pracownika A4 bloczek   

327.   Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie A4 bloczek  

328.   Kwitariusz przychodowy A4 
A5 

 

329.   Lista obecności A4 bl.   

330.   Magazyn przyjmie A5 samok.  

331.   Magazyn wyda A5 samok.  

332.   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego A4 x 2  

333.   Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, zespołowych/indywidualnych 

A4 x 2  

334.   Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania A4 x 2  

335.   Podanie o przyjęcie do gimnazjum A4  

336.   Osiągnięcia edukacyjne ucznia klasy ….. A4 (2 str.)  

337.   Karta indywidualnych potrzeb ucznia A4 (4 str.)  

338.   Zeszyt kontaktów z rodzicami A5 (32 str.)  

339.   Podanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych A3  

340.   Polecenie przelewu – bloczek samokopia A6  

341.   Polecenie przelewu – podatki – bloczek samokopia A6  

342.   Polecenie przelewu ZUS – bloczek samokopia A6  

343.   Polecenie przelewu do drukarek komputerowych A4  

344.   Polecenie wyjazdu służbowego – bloczek offset A5  

345.   Pracownicza książeczka zdrowia A6  

346.   Potwierdzenie zmiany stanowiska – uposażenia  A6  

347.   Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku A3 offset  

348.   Rozliczenie godzin ponadwymiarowych A6 offset  

349.   Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem A4 bl. 
offset 

 

350.   Rozwiązanie umowy o pracę – skrócony okres 
wypowiedzenia 

A4 
bl.offset 

 

351.   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia A4 bl. 
offset 

 

352.   Roczna karta ewidencji obecności w pracy A5  

353.   Rozliczenie zaliczki A6 offset  

354.   Rachunek uproszczony A5 
A6 

 

355.   Skoroszyt – karton A4  

356.   Skorowidz A5 100,  
                       200 k. 

A5  

357.   Skorowidz A4 100,  
                       200 k. 

A4  

358.   Świadectwo pracy A4 bl. offset  

359.   Teczka akt osobowych – (twarda oprawa/karton) A4  

360.   Teczka do dokumentów A4 wiązana A4  

361.   Umowa o pracę dla nauczycieli A4 bl. 
offset 

 

362.   Umowa zlecenie A4 samok.  
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363.   Umowa o dzieło A4 samok.  

364.   Upoważnienie A6 offset  

365.   Wypowiedzenie warunków umowy o pracę A4 bl. 
offset 

 

366.   Wniosek o zaliczkę A6 offset  

367.   Wniosek o pożyczkę 2/3 A5 
offset 

 

368.   Zawiadomienie dla WKU A4  

369.   Zaświadczenie o zatrudnieniu A6, bl. 
offset 

 

370.   Zaświadczenie uczniowskie (potwierdzenie, że jest 
uczniem) 

A6 offset 
bl. 

 

Dyplomy ozdobne 
 
 

371.  ID 01, ID 02 Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego 
z wdrukowanym tekstem 

A4  

372.  ID 03 Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego 
bez wdrukowanego tekstu 

A4  

373.  ID 06, ID 07 Dyplom „Witaj szkoło“ A4  

374.  ID 08, ID 09 Dyplom pasowania na ucznia  A4  

375.  ID 10, 12, 13 Dyplom wzorowego ucznia A4  

376.  ID 11 Dyplom bardzo dobrego ucznia A4  

377.  ID 14 Dyplom uznania dla rodziców wzorowego ucznia A4  

378.  ID15 Dyplom młodego czytelnika A4  

379.  ID 16 Dyplom młodego matematyka A4  

380.  ID 17 Dyplom ukończenia I klasy A4  

381.  ID 18 Dyplom ukończenia II klasy A4  

382.  ID 19 Dyplom ukończenia III klasy A4  

383.  ID 20 Dyplom ukończenia szkoły podstawowej A4  

384.  ID 21, 22, 23 Dyplom absolwenta A4  

385.  ID 32, 33, 34, 
35, 36 

Dyplom sportowy A4  

386.  ID 41, 42, 43 Dyplom oficjalny (z godłem RP) A4  

387.  ID 37, 39, 40, 
44  

Dyplom ozdobny uniwersalny A4  

388.  ID 28, 30 List gratulacyjny z wdrukowanym tekstem A4  

389.  ID 24, 27, 31 List gratulacyjny bez wdrukowanego tekstu A4  

390.  ID 29 List pochwalny z wdrukowanym tekstem A4  

391.  ID 26 List pochwalny bez wdrukowanego tekstu A4  

392.  ID 25 Podziękowanie z wdrukowanym tekstem A4  

393.      

394.      

395.      

396.      

397.      

398.      

399.      

400.      

401.      
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402.      

403.      

404.      

405.      

406.      

407.      

408.      

409.      

410.      

411.      
 

 

 

 

 


