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Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(Dz. U. poz. 939 i 2011) 
ogłoszono dnia 18 maja 2018 r. 
obowiązuje od dnia 19 maja 2018 r. 

 
ŚWIADECTWA 

 
1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

1 MEN-I/1/1 

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży od 2017/2018 § 35 pkt 1 lit. a 

3 MEN-I/3/1 

dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży 

w 2018/2019 
dla klas IV, V, VII § 35 pkt 3 lit. a 

4 MEN-I/4-w/1 

dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży - z wyróżnieniem 

w 2018/2019 
dla klas IV, V, VII § 35 pkt 3 lit. a 

3a MEN-I/3a/2 dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej dla 
dzieci i młodzieży 

w 2018/2019 
dla klas VI § 35 pkt 3 lit. b 

4a MEN-I/3a-w/2 dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej dla 
dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem 

w 2018/2019 
dla klas VI § 35 pkt 3 lit. b 

5 MEN-I/5/1 

dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających 
do pracy organizowanych w szkołach podstawowych 
dla dzieci i młodzieży 

od 2017/2018 § 35 pkt 1 lit. c 

6 MEN-I/6/1 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczających do klas I-VII szkoły podstawowej 

od 2017/2018 § 35 pkt 1 lit. d 
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2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

8 MEN-I/8/1 

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej 
dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II 

od 2018/2019 
§ 36 pkt 1 
§ 36 pkt 2 – szkoły dla 
dorosłych 

9 MEN-I/9-w/1 

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – 
z wyróżnieniem 

od 2018/2019 § 36 pkt 1 
 

10 MEN-I/10/1 

dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy 
organizowanych w szkołach podstawowych dla 
dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II 

od 2018/2019 § 36 pkt 3 
 

11 MEN-I/11/1 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające 
znak graficzny PRK II 

od 2018/2019 § 36 pkt 4 
 

 
 

3. Świadectwa ukończenia gimnazjum 
 

Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

16b MEN-I/13b/2 

dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i 
młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego 
gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny 
PRK II 

w 2018/2019 

§ 38 pkt 1 
§ 38 pkt 2 – szkoły dla 
dorosłych 
 

17b MEN-I/13b-
w/2 

dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci 
i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – 
z wyróżnieniem 

w 2018/2019 § 38 pkt 1 
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18b MEN-I/14b/2 
dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy 
organizowanych w dotychczasowym gimnazjum dla 
dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II 

w 2018/2019 § 38 pkt 3 

19b MEN-I/15b/2 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum, 
zawierające znak graficzny PRK II 

w 2018/2019 § 38 pkt 4 

 
4. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

13 MEN-I/13/2 

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży od 2019/2020 § 46 pkt 2 lit. a 

14 MEN-I/14-w/2 

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży - z wyróżnieniem od 2019/2020 § 46 pkt 2 lit. a 

27a MEN-I/21a/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla młodzieży od 2017/2018 do 2020/2021 § 46 pkt 1 lit. a 

28a MEN-I/21a-
w/2 

dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem od 2017/2018 do 2020/2021 § 46 pkt 1 lit. a 

  
5. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

16 MEN-I/16/2 

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży oraz dla słuchaczy liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych 

od 2022/2023 
§ 47 pkt 2 lit. a 
§ 47 pkt 2 lit. b – szkoły dla 
dorosłych 

17 MEN-I/17-w/2 

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży - z wyróżnieniem od 2022/2023 § 47 pkt 2 lit. a 
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30a MEN-I/23a/2 

dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych 

od 2017/2018 do 2021/2022 
§ 47 pkt 1 lit. a 
§ 47 pkt 1 lit. b – szkoły dla 
dorosłych 

31a MEN-I/23a-
w/2 

dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem od 2017/2018 do 2021/2022 § 47 pkt 1 lit. a 

  
6. Świadectwa szkolne promocyjne technikum 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

19 MEN-I/19/2 dla uczniów technikum od 2019/2020 § 48 pkt 2 
20 MEN-I/20-w/2 dla uczniów technikum - z wyróżnieniem od 2019/2020 § 48 pkt 2 

37a MEN-I/27a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego 
technikum od 2017/2018 do 2021/2022 § 48 pkt 1 

38a MEN-I/27a-
w/2 

dla uczniów dotychczasowego czteroletniego 
technikum - z wyróżnieniem od 2017/2018 do 2021/2022 § 48 pkt 1 

  
7. Świadectwa ukończenia technikum 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

21 MEN-I/21/2 dla uczniów technikum od 2023/2024 § 49 pkt 2 
22 MEN-I/22-w/2 dla uczniów technikum - z wyróżnieniem od 2023/2024 § 49 pkt 2 

39a MEN-I/28a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego 
technikum od 2017/2018 do 2022/2023 § 49 pkt 1 

40a MEN-I/28a-
w/2 

dla uczniów dotychczasowego czteroletniego 
technikum - z wyróżnieniem od 2017/2018 do 2022/2023 § 49 pkt 1 
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8. Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

21a MEN-I/17a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej 

w 2017/2018 
(archiwalne) § 40 

22a MEN-I/17a-
w/2 

dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej dla młodzieży - z wyróżnieniem 

w 2017/2018 
(archiwalne) § 40 

 
 

9. Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 
 

Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

23a MEN-I/18a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej w 2018/2019 § 41 

24a MEN-I/18a-
w/2 

dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej dla młodzieży - z wyróżnieniem w 2018/2019 § 41 

 
 

10. Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia 
 

Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

23 MEN-I/23/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia od 2017/2018 § 42 

24 MEN-I/24-w/2 

dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – 
z wyróżnieniem od 2017/2018 § 42 
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11. Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 
 

Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

25 MEN-I/25/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia od 2019/2020 § 43 

26 MEN-I/26-w/2 

dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – 
z wyróżnieniem od 2019/2020 § 43 

  
12. Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły II stopnia 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

27 MEN-I/27/2 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia od 2022/2023 § 44 pkt 2 

28 MEN-I/28-w/2 

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia – 
z wyróżnieniem od 2022/2023 § 44 pkt 2 

25a MEN-I/25a/2 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia od 2020/2021 do 2022/2023 § 44 pkt 1 

26a MEN-I/26a-
w/2 

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia – 
z wyróżnieniem od 2020/2021 do 2022/2023 § 44 pkt 1 

  
13. Świadectwa ukończenia branżowej szkoły II stopnia 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

29 MEN-I/29/2 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia od 2023/2024 § 45 pkt 2 

30 MEN-I/30-w/2 

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia – 
z wyróżnieniem od 2023/2024 § 45 pkt 2 

25b MEN-I/25b/2 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum od 2021/2022 do 2023/2024 § 45 pkt 1 
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26b MEN-I/26b-
w/2 

dla uczniów branżowej szkoły II stopnia będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum – 
z wyróżnieniem 

od 2021/2022 do 2023/2024 § 45 pkt 1 

  
14. Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

31 MEN-I/31/2 

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy od 2017/2018 § 50 

  
15. Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

32 MEN-I/32/2 

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy od 2017/2018 § 51 

  
16. Świadectwo ukończenia szkoły policealnej 

 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

33 MEN-I/33/2 

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla 
słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych od 2017/2018 § 52 
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ARKUSZE OCEN  

Arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej 
 

Numer 
wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 

45 MEN-I/45/1 

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży od 2017/2018 

§ 53 ust. 1 Od roku szkolnego 2017/2018 
arkusze ocen na druku według wzoru nr 45 
określonego w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia: 
1) zakłada się uczniom klas I szkoły 
podstawowej dla dzieci i młodzieży 
i prowadzi w latach następnych również 
w kolejnych klasach tej szkoły; 
2) dołącza się do dotychczas prowadzonego 
arkusza ocen uczniów klas IV szkoły 
podstawowej dla dzieci i młodzieży 
i prowadzi w latach następnych również 
w kolejnych klasach tej szkoły. 

46 MEN-I/46/1 

dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających do szkoły 
podstawowej 

od 2017/2018 

§ 53 ust. 7 pkt 1 
Arkusze ocen na druku według wzoru nr 46 
określonego w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia: 
1) od roku szkolnego 2017/2018 zakłada się 
uczniom z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym uczęszczającym do klasy I szkoły 
podstawowej i prowadzi w latach 
następnych również w kolejnych klasach tej 
szkoły; 
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47 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 

od 2017/2018 

§ 60 ust. 1 
Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen 
według wzoru nr 47 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się i prowadzi uczniom szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy. 

48 MEN-I/48/2 

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla 
młodzieży od 2019/2020 

§ 56 ust. 3 
Od roku szkolnego 2019/2020 arkusze ocen 
według wzoru nr 48 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się uczniom czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego dla młodzieży. 

49 MEN-I/49/2 dla uczniów technikum od 2019/2020 

§ 57 ust. 3 
Od roku szkolnego 2019/2020 arkusze ocen 
według wzoru nr 49 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się uczniom pięcioletniego technikum. 

50 MEN-I/50/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia od 2017/2018 

§ 58 
Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen 
według wzoru nr 50 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się uczniom branżowej szkoły I stopnia. 

51 MEN-I/51/2 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia od 2020/2021 

§ 59 
Od roku szkolnego 2020/2021 arkusze ocen 
według wzoru nr 51 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się uczniom branżowej szkoły II stopnia. 

52 MEN-I/52/2 

dla uczniów szkoły policealnej dla 
młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla 
dorosłych 

od 2017/2018 
 
 
 
 

§ 61 ust. 3 
W przypadku przejścia od roku szkolnego 
2017/2018 ucznia szkoły policealnej dla 
młodzieży albo słuchacza szkoły policealnej 
dla dorosłych do innej szkoły arkusz ocen 
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od 2018/2019 

zakłada się na druku według wzoru nr 52 
określonego w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia. 
 
§ 61 ust. 4 
Od roku szkolnego 2018/2019 arkusze ocen 
według wzoru nr 52 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się i prowadzi uczniom szkoły policealnej dla 
młodzieży oraz słuchaczom szkoły 
policealnej dla dorosłych. 

53 MEN-I/53/2 

dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z 
wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla 
dorosłych 

od 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
od 2019/2020 

§ 53 ust. 9 
Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen 
na druku według wzoru nr 53 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się i prowadzi słuchaczom szkoły 
podstawowej dla dorosłych. 
 
§ 56 ust. 4 
Od roku szkolnego 2019/2020 arkusze ocen 
według wzoru nr 53 określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada 
się słuchaczom czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych. 

63b MEN-I/37b/2 dla uczniów klasy II-VI szkoły podstawowej 
dla dzieci i młodzieży w 2018/2019 

§ 53 ust. 5 pkt 1 
W przypadku przejścia w roku szkolnym 
2018/2019 ucznia szkoły podstawowej dla 
dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz 
ocen zakłada się na druku według wzoru 
nr 63b określonego w załączniku nr 7 do 
rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy III 
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i VI szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży; 

63m MEN-I/63m/2 dla uczniów klasy VII i VIII szkoły 
podstawowej dla dzieci i młodzieży od 2017/2018 do 2019/2020 

§ 53 ust. 3 
W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 
arkusze ocen na druku według wzoru 
nr 63m określonego w załączniku nr 7 do 
rozporządzenia dołącza się do dotychczas 
prowadzonego arkusza ocen uczniów klas 
VII szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży i prowadzi w następnym roku 
szkolnym również w klasie VIII szkoły 
podstawowej. 

63d MEN-I/39b/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum 
dla dzieci i młodzieży w 2017/2018 i 2018/2019 

§ 54 ust. 2 pkt 1 
W przypadku przejścia w roku szkolnym 
2017/2018 i 2018/2019 ucznia 
dotychczasowego gimnazjum do innej szkoły 
arkusz ocen zakłada się na druku według 
wzoru nr 63d określonego w załączniku nr 7 
do rozporządzenia - w przypadku ucznia 
dotychczasowego gimnazjum dla dzieci 
i młodzieży. 

63e MEN-I/40b/2 

dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających do 
dotychczasowego gimnazjum 

w 2017/2018 i 2018/2019 

§ 54 ust. 2 pkt 2 
W przypadku przejścia w roku szkolnym 
2017/2018 i 2018/2019 ucznia 
dotychczasowego gimnazjum do innej szkoły 
arkusz ocen zakłada się na druku według 
wzoru nr 63e określonego w załączniku nr 7 
do rozporządzenia - w przypadku ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
uczęszczającego do dotychczasowego 
gimnazjum dla dzieci i młodzieży. 
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63g MEN-I/42b/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego dla młodzieży od 2017/2018 do 2021/2022 

§ 56 ust. 2 pkt 1 
W przypadku przejścia w latach szkolnych 
2017/2018-2021/2022 ucznia 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego do innej szkoły arkusz 
ocen zakłada się na druku według wzoru 
nr 63g określonego w załączniku nr 7 do 
rozporządzenia - w przypadku ucznia 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla młodzieży. 

63h MEN-I/44b/2 dla uczniów dotychczasowego 
czteroletniego technikum od 2017/2018 do 2022/2023 

§ 57 ust. 2 
W przypadku przejścia w latach szkolnych 
2017/2018-2022/2023 ucznia 
dotychczasowego czteroletniego technikum 
do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na 
druku według wzoru nr 63h określonego 
w załączniku nr 7 do rozporządzenia. 

63i MEN-I/45b/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej w 2017/2018 i 2018/2019 

§ 55 ust. 2 
W przypadku przejścia w roku szkolnym 
2017/2018 i 2018/2019 ucznia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej do innej szkoły arkusz ocen 
zakłada się według wzoru nr 63i określonego 
w załączniku nr 7 do rozporządzenia. 

63j MEN-I/46b/2 
dla uczniów szkoły policealnej dla 
młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla 
dorosłych 

w 2017/2018 
(archiwalny) 

§ 61 ust. 2 
W roku szkolnym 2017/2018 arkusz ocen dla 
ucznia szkoły policealnej dla młodzieży albo 
słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych 
zakłada się i prowadzi do czasu zakończenia 
kształcenia przez ucznia albo słuchacza w tej 
szkole według wzoru nr 63j określonego 
w załączniku nr 7 do rozporządzenia. 
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63k MEN-I/47b/2 
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, 
z wyjątkiem szkoły policealnej dla 
dorosłych 

w 2017/2018 i 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od 2017/2018 do 2021/2022 

§ 54 ust. 2 pkt 3 
W przypadku przejścia w roku szkolnym 
2017/2018 i 2018/2019 ucznia 
dotychczasowego gimnazjum do innej szkoły 
arkusz ocen zakłada się na druku według 
wzoru nr 63k określonego w załączniku nr 7 
do rozporządzenia - w przypadku ucznia 
dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. 
 
§ 56 ust. 2 pkt 2 
W przypadku przejścia w latach szkolnych 
2017/2018-2021/2022 ucznia 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego do innej szkoły arkusz 
ocen zakłada się na druku według wzoru 
nr 63k określonego w załączniku nr 7 do 
rozporządzenia - w przypadku słuchacza 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 
 
 

Ważne zastrzeżenie: 
§ 53 ust. 5 

W przypadku przejścia w roku szkolnym 2018/2019 ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według 
wzoru odpowiednio: 

2) nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy I, II, IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży; 

3) nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. 


