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Cennik na rok 2020 bez kosztów transportu i wysyłki. 
Obowiązujący od 1 lutego 2020r. 

CENY BRUTTO 
 

ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE 
 

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

 

 
Gilosze świadectw A4 dwustronne                     0,25 zł 
Gilosze świadectw A3 dwustronne                     0,45 zł 
     wykaz http://pomocepartner.com/druki/wiadectwa-gilosze-wiadectw/gilosze-wykaz,378 
Gilosz duplikatu świadectwa / szary/ MEN-I/75  0,35 zł 
 
Świadectwa szkolne format A4 dwustronne      0,35 zł 
Świadectwa szkolne format A3 dwustronne      0,60 zł 
     wykaz http://pomocepartner.com/druki/wiadectwa-gilosze-wiadectw/wiadectwa-wykaz,183 
 
 

Arkusze ocen wypełniane pismem ręcznym 

l SYMBOL Przeznaczenie Format CENA 

1.   MEN-I/33/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (10 str.)  0,90 

2.   MEN-I/35/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej 

A4 (10 str.)  
0,90 

3.   MEN-I/36/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (6 str.)  0,70 

4.   MEN-I/37/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (6 str.)  0,70 

5.   MEN-I/39/2 dla uczniów technikum A4 (12 str.) 1,00 

6.   MEN-I/40/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (6 str.) 0,70 

7.   MEN-I/41/2 dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia A4 (6 str.)  0,70 

8.   MEN-I/42/2 dla słuchaczy szkoły policealnej A4 (8 str.)  0,80 

9.   MEN-I/43/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A4 (6 str.)  0,70 

10.   MEN-I/53c/1 dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i 
młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły 

A4 (3 str.)  
0,35 

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

A4 (4 str.) 
0,45 

12.   MEN-I/44a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (6 str.) 0,70 

13.   MEN-I/45a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej 

A4 (6 str.)  0,70 

14.   MEN-I/62a/2 Uczniów branżowej szkoły I stopnia będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy 
rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r. 

A4 (6 str.)  0,70 

15.   MEN-I/47a/2 dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla 
dorosłych i dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych 

A4 (6 str.)  0,70 

Arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej 
16.   MEN-I/44/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (4 str.)  0,50 

17.   MEN-I/46/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej 

A4 (4 str.)  
0,50 

18.   MEN-I/47/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (4 str.)  0,50 

19.   MEN-I/48/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (4 str.)  0,50 

http://pomocepartner.com/druki/wiadectwa-gilosze-wiadectw/gilosze-wykaz,378
http://pomocepartner.com/druki/wiadectwa-gilosze-wiadectw/wiadectwa-wykaz,183
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20.   MEN-I/50/2 dla uczniów technikum A4 (4 str.)  0,50 

21.   MEN-I/51/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (4 str.)  0,50 

22.   MEN-I/63-n/1 dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i 
młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły 

A4 (4 str.) 
0,50 

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

A4 (4 str.) 
0,50 

24.   MEN-I/44b/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (4 str.) 0,50 

25.   MEN-I/45b/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej 

A4 (4 str.) 
0,50 

26.   MEN-I/52/2 dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia A4 (4 str.) 0,50 

27.   MEN-I/53/2 dla słuchaczy szkoły policealnej A4 (4 str.) 0,50 

28.   MEN-I/54/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A4 (4 str.) 0,50 

29.   MEN-I/63j/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy 
rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r. 

A4 (4 str.)  
0,50 

30.   MEN-I/47b/2 dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i 
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych 

A4 (4 str.)  
0,50 

Indeksy 

31.   MEN-I/31/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6 (60 str.) 3,90 

32.   MEN-I/32/2 dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II 
stopnia 

A6 (66 str.) 
3,90 

Legitymacje szkolne 

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

A7 (2 str.) 
0,25 

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

A7 (2 str.) 
0,25 

35.   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 

36.   MEN-I/4-N dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla 
dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy 
szkół dla dorosłych 

A7 (2 str.) 
0,25 

37.   dot. Lp. 104-107 Gilosz do legitymacji bez rewersu A4 1,20 

38.   dot. Lp. 104-107 Gilosz do legitymacji z zadrukowanym rewersem A4 1,60 

39.   MEN-I/5 dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego 

A7 (2 str.) 
0,25 

40.   zaśw. MI/2002 dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych A7 0,25 

 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
41.   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 
42.   MEN-I/74 dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych 

wychowaniem przedszkolnym 
A4 (4 str.) 

0,40 

Karta rowerowa 

43.    Karta rowerowa dla uczniów A7 (2 str.) 0,30 

44.   VI/28 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową  A4 (1 str.) 0,25 

Dzienniki 
45.   I/1 Dziennik zajęć przedszkola  (twarda oprawa) A4        

(158 str.) 
14,90 

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

A4       
(252 str.)          17,90 

47.   I/2a Dziennik lekcyjny wczesnoszkolny  dla klas I-III szkoły A4       14,90 
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podst. z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć 
uczniów z poszczególnych działów edukacji 

(164 str.) 
 

48.   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        
(156 str.) 

14,90 

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

A4  
17,90 

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

A4(80 str.) 
12,00 

51.    Dziennik lekcyjny szkoły branżowej I stopnia A4(132 
str.) 

16,90 

52.   I/6 Dziennik zajęć dodatkowych i kursów A4(34 str) 4,90 

53.    Dziennik innych zajęć A4(46 str) 4,90 

54.    Dziennik zajęć szkoły zaocznej (z listami obecności – 
podpisy słuchaczy)  

A4(192 str) 
17,90 

55.   I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej (stary) A4 13,00 

56.   I/8 Dziennik biblioteki szkolnej A4(52 str) 6,90 

57.   I/9 Dziennik placówki wypoczynku A5(20 str) 4,50 

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

A4(96 str) 

13,90 

59.    Dziennik zajęć nauczyciela – godz. dodatkowe (miękka opr.) A4 (36 str) 5,00 

60.    Dziennik zajęć doradcy zawodowego (twarda oprawa) A4( 96 str) 13,90 

61.   I/31 Dziennik internatu A4( 80 str) 13,90 

62.    Księga ewidencji dzieci (do końca szkoły podstawowej) 
(twarda oprawa – albumowo) 

A4 
14,50 

63.    Dziennik indywid. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych A4 4,90 

64.    Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego A4 4,90 

65.    Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu A4 5,90 

66.    Dziennik indywidualnego nauczania A4 4,90 

67.    Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 
GRUPY (miękka oprawa) 

A4 (36 str.) 
4,90 

68.    Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego 
wspomagania (miękka oprawa)  

A4 (28 str.) 
4,90 

69.    Dziennik zajęć świetlicy szkolnej (twarda oprawa) A4 14,50 

70.    Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-
kompensacyjnych 

A4 
4,50 

71.    Dziennik wychowawcy A4 (77 str.) 13,90 

72.    Dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową A4 (36 str.) 7,00 

73.    Dziennik dydaktyczno-wyrównawczy i specjalistyczny  
(miękka oprawa) 

A4 (84 str.) 
8,00 

74.    Dziennik Nauczyciela Wspomagającego (miękka oprawa) A4 (64 str.) 6,90 

75.    Dziennik Zajęć Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
(miękka oprawa) 

A4  
6,90 

76.    Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych i 
Specjalistycznych (miękka oprawa) 

A4 
7,50 

77.   Dziennik zajęć – kwalifikacyjny kurs zawodowy (tw. opr.) A4 13,50 

78.    Zeszyt obserwacji (miękka oprawa) A4 (32 str.) 6,50 

79.    Księga wychowanków (twarda oprawa) A4 (94 str.) 13,90 

80.    Księga arkuszy ocen A4 3,50 
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Druki uzupełniające – Organizacja 

81.   VI/1 Organizacja szkoły podstawowej A3 0,50 

82.   VI/1a Przydział przedmiotów nauczania SP A3 0,50 

83.   VI/2SP Organizacja szkoły podstawowej A2 1,00 

  Organizacja oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej 

A3 
0,50 

84.   VI/2LO Organizacja liceum ogólnokształcącego A2 1,00 

85.   VI/2LP Organizacja liceum  profilowanego A2 1,00 

86.   VI/5ZSZ Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej A2 1,00 

87.   VI/2BI Organizacja szkoły branżowej I stopnia A2 1,00 

88.   VI/6 Organizacja szkoły specjalnej A2 1,00 

89.   VI/7 Organizacja domu dziecka A3 0,50 

90.   VI/8 Organizacja przedszkola A4 (4 str.) 0,50 

91.   VI/9 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego A4 (4 str.) 0,50 

92.   VI/13 Arkusz organizacyjny bursy i internatu A5 0,40 

93.    Tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A2 1,20 

94.    Tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A1 4,90 

 Druki biblioteczne 
95.   PUB 143/144 Karta katalogowa                             250/op. A7 0,12 

96.   PUb 170 Karta książki                                    250/op.     A7 0,12 

97.    Karta czytelnika                               250/op. A6 0,16 

98.    Księga inwentarzowa księgozbioru (karton) A4 7,00 

99.    Rejestr ubytków biblioteki A4 7,00 

100.   PU-B-162 Załącznik do protokołu skontrum PU-B-162 A4 0,30 

101.    Księga inwentarzowa księgozbioru (tw. op.) A4 (100 k.) 15,00 

102.    Księga inwentarzowa księgozbioru (tw. op.) A4 (200 k.) 28,00 

103.   PU-B 171 Arkusz kontroli PU-B-171 A3 0,45 

104.   B-176 Dziennik biblioteki publicznej (karton) A4 (52 str.) 7,00 
 

 

Koszty wysyłki ponosi zamawiający: 
 
Paczka do 25 kg –  20,00 zł  brutto 
 
 
 

P.H. „Partner” Piotr Kolasa 
32-600 Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 22 
33 842 49 48   m. 604 654 140 
edukacja@pomocepartner.com 
 


