
  

 
 

OFERTA  
PLAN LEKCJI KOŁKOWY  
 

 P.H.U. BIS-MW s.c. 

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 
Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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                                 P L A N Y    L E K C J I               

 

 

 

          

  
 

 

        
 

Przykładowe zdjęcie kołeczków 
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I N S T R U K C J A    U K Ł A D A N I A 

kołkowego planu lekcji 

 
 

1. Kołkowy plan lekcji składa się z dwóch części Sz i N oraz kołeczków. I są to: 

- Tablica do planu lekcji dla szkoły (symbol Sz) 

- Tablica uzupełniająca do planu lekcji – przydział godzin nauczycieli (symbol N) 

- Kołeczki do oznaczania nauczycieli i przedmiotów.  

 

Tablica Sz jest przeznaczona na sporządzenie planu lekcji klas (szkoły) i może  

istnieć samodzielnie. Jeżeli klasa dzielona jest na grupy należy zarezerwować dla  

niej 2 kolumny otworów w całym planie. 

 

Tablica N jest przeznaczona na sporządzenie planu lekcji (tygodniowego przydziału godzin)  

tylko dla nauczycieli. 

 

2. Duże kołeczki z otworami oznaczają nauczycieli.  

 

3. Małe kołeczki, które wkłada się w otworki dużych kołeczków, oznaczają przedmioty nauczania. 

 

4. W listwę prawej dolnej części tablicy Sz (plan lekcji dla klas) należy włożyć 

pasek brystolu z nazwami przedmiotów nauczania. W otworki po lewej stronie 

listwy wkładamy jednakowe bezbarwne kołeczki z wpiętymi w nie małymi  

kołeczkami (oznaczają przedmioty) 

 

5. Każdemu nauczycielowi przydzielamy kołeczki określonego rodzaju (koloro - 

- kształtu) i wpinamy w nie małe kołeczki oznaczające jego przedmioty nauczania. 

Aby uniknąć pomyłek należy umieścić na tablicy wszystkie kołeczki jednego  

nauczyciela i dopiero zacząć układanie następnego.  

W górną listwę tablic Sz wkładamy pasek brystolu (szerokość około 5,5 cm.) z nazwiskiem  

nauczycieli wychowawców klas, a w otworek pod nazwiskiem wkładamy kołeczek przydzielony  

danemu nauczycielowi.  

Jeżeli nauczyciel nie jest wychowawcą jego oznaczenie umieszczamy po prawej stronie planu  

zaczynając od góry.  

Podobnie w górną listwę tablicy N wkładamy pasek brystolu (szerokości 5,5 cm.) 

z nazwiskiem nauczycieli, ale w kolejności alfabetycznej, wkładając w otworek pod 

nazwiskiem taki sam kołeczek jaki przydzielono nauczycielowi w tablicy Sz.  

W listwę znajdującą się obok kolejnych dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, itp.) 

umieszczamy pasek brystolu z oznaczeniem klas (VI d, VI c, ……. III a, ……. I b, I a) 

 

** Kołeczki podstawowe występują w 10-ciu kolorach i 10-ciu kształtach, czyli nawet przy planie  

lekcji na 100 nauczycieli – nie powtórzy się taki sam kolor i kształt. 

Producent przygotowując  kołeczki do poszczególnych planów lekcji, tak pakuje kołeczki aby nie 

powtarzały się.** 

** Kołeczki małe występują w 5-ciu kolorach i trzech kształtach.** 

** Występujące poniżej ilości kołeczków 30, 15 i 25 określają maksymalne ilości godzin pracy,  

tzn. 30 dla wf-istów i polonistów, 15 dla dyrektora i v-ce oraz 25 dla pozostałych nauczycieli.** 
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Ilości kołeczki do tablic (Sz): 

K-20 ...  2x30  +   2x15   +  16x25  =  490 szt.   +   taka sama ilość małych kołeczków, które są  

w 5-ciu kolorach i trzech kształtach; 

K-30 … 2x30   +   2x15   +   26x25  =    740 szt.   +  jak wyżej; 

K-40 … 2x30   +   2x15   +   36x25  =    990 szt.   +  jak wyżej; 

K-45 … 2x30   +   2x15   +   41x25  =  1115 szt.   +  jak wyżej; 

K-50 … 2x30   +   2x15   +   46x25  =  1240 szt.   +  jak wyżej; 

K-60 … 2x30   +   2x15   +   56x25  =  1490 szt.   +  jak wyżej; 

K-70 … 2x30   +   2x15   +   66x25  =  1740 szt.   +  jak wyżej; 

Sz-X … np. 9, 12, 14 godzin dziennie,  …………..  na indywidualne zamówienie. 
 

Ilości kołeczków do tablic przydziału godzin dla nauczycieli (N): 

Ilości podstawowe bez małych kołeczków 

K-20 … 490 szt. 

K-30 … 740 szt.  

Itd. 
 

Ilości kołeczków do obydwu tablic (Sz i N): 
K-20 … 490  +  490  =   980 szt. +  490 małych kołeczków   

K-30 … 740  +  740  = 1480 szt. +  740 małych kołeczków   

Itd. 

CENNIK 
 

Plan lekcji kołowy składa się z wybranej tablicy oraz kołeczków 
 

Tablice do planów lekcji dla SZKOŁY (symbol Sz):     
  szer. x wys.  

 Sz-20 – 8 godzin dziennie, 34 nauczycieli, 20 grup   (58 x 105 cm)  557,00 zł.  

 

 Sz-30 – 8 godzin dziennie, 39 nauczycieli, 30 grup   (78 x 105 cm)  696,00 zł.  

 

Sz-20 – 10 godzin dziennie, 40 nauczycieli, 20 grup  (58 x 123 cm)  633,00 zł.  

 

Sz-30 – 10 godzin dziennie, 45 nauczycieli, 30 grup  (79 x 123 cm)  847,00 zł.  

 

 Sz-40 – 10 godzin dziennie, 80 nauczycieli, 40 grup  (107 x 123 cm)        wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   
 

 Sz-50 – 10 godzin dziennie, 80 nauczycieli, 50 grup  (127 x 123 cm)         wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   
 

 Sz-60 – 10 godzin dziennie, 80 nauczycieli, 60 grup  (147 x 123 cm)        wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   
 

Sz-70 – 10 godzin dziennie, 80 nauczycieli, 70 grup  (167 x 123 cm)         wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   
 

   Wszystkie tablice na 12 godzin dziennie są droższe o 30 % 

 

Kołeczki do tablic planu lekcji dla szkoły (Sz): 
 K-20 – 20 nauczycieli        486,00 zł.  

 K-30 – 30 nauczycieli        648,00 zł.  

 K-40 – 40 nauczycieli        809,00 zł.  

 K-50 – 50 nauczycieli        972,00 zł.  

 K-60 – 60 nauczycieli                1.135,00 zł.  

 K-70 – 70 nauczycieli                            1.298,00 zł.  

Sz-X – np. 9,12,14 godzin dziennie, …………                  na indywidualne zamówienie 
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Tablice uzupełniające do planu lekcji dla szkół – przydział godzin nauczycieli 

(symbol N):                                                                         szer. x wys.  
N-20 – 8 godzin dziennie, 20 nauczycieli   (51 x 105 cm)   558,00 zł.  

 N-30 – 8 godzin dziennie, 30 nauczycieli   (70 x 105 cm)   645,00 zł. 
 N-20 – 10 godzin dziennie, 20 nauczycieli   (51 x 123 cm)   594,00 zł.  

 N-30 – 10 godzin dziennie, 30 nauczycieli   (71 x 123 cm)   847,00 zł.  

 N-40 – 10 godzin dziennie, 40 nauczycieli   (91 x 123 cm)             wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   
 N-50 – 10 godzin dziennie, 50 nauczycieli   (111 x 123 cm)  wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   
 N-60 – 10 godzin dziennie, 60 nauczycieli   (131 x 123 cm)    wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   
 N-70 – 10 godzin dziennie, 70 nauczycieli   (151 x 123 cm)          wycofane z produkcji,  

                                  wykonujemy jako dwie mniejsze tablice   

 

Sz-X – np. 9,12,14 godzin dziennie, …………                         na indywidualne zamówienie 

Wszystkie tablice na 12 godzin dziennie są droższe o 20 % 
 

Kołeczki do tablic przydziału godzin dla nauczycieli (N): 
K-20 – 20 nauczycieli        333,00 zł.  

 K-30 – 30 nauczycieli        404,00 zł.  

 K-40 – 40 nauczycieli        486,00 zł.  

 K-50 – 50 nauczycieli        566,00 zł.  

 K-60 – 60 nauczycieli        648,00 zł.  

 K-70 – 70 nauczycieli         729,00 zł.  

Sz-X – np. 9,12,14 godzin dziennie, …………    na indywidualne zamówienie 

 
 

Kupując tablice SZ i N, kupujemy kołeczki jak poniżej:  

Kołeczki łączne do obydwu tablic (Sz i N): 
K-20 – 20 nauczycieli        819,00 zł.  

 K-30 – 30 nauczycieli                1.052,00 zł.  

 K-40 – 40 nauczycieli                1.295,00 zł.  

 K-50 – 50 nauczycieli                         1.538,00 zł.  

 K-60 – 60 nauczycieli                         1.783,00 zł.  

 K-70 – 70 nauczycieli                          2.027,00 zł.  

Sz-X – np. 9,12,14 godzin dziennie, …………    na indywidualne zamówienie 

 

 

Ceny nie zawierają kosztów transportu które ustalane są indywidualnie w zależności od wyboru 

tablic i kołeczków.  

 

 

Na zamówienie wykonujemy tablice na 6 dni w tygodniu oraz 

inne na indywidualne zamówienie klienta.  

 

UWAGA: 

W  ZWIĄZKU  Z  TRUDNOŚCIAMI  U  PRODUCENTA 

NIE  WSZYSTKIE  PRZEDSTAWIONE  W  OFERCIE 

PLANY  LEKCJI  SĄ  DOSTĘPNE 
 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 6 z 7 

 

 

 

 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. Jeżeli 

Państwo nie znaleźli artykułu, który  
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 22 lutego 2023 r.             

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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