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PROGRAM DO DRUKOWANIA ŒWIADECTW

PDS
program przeznaczony do drukowania œwiadectw szkolnych. Umo¿liwia wydruk na giloszach. Prosty,

„przyjazny” i intuicyjny program o du¿ej szybkoœci i wygodzie pracy. Bezp³atne konsultacje! W sprzeda¿y od
kwietnia 2008 r.

95,00

GILOSZE (ARKUSZE DO SAMODZIELNEGO DRUKU ŒWIADECTW Z PODDRUKIEM T£A)

1 GILA4 gilosz œwiadectwa A4 A4 0,18

2 GILA4w gilosz œwiadectwa A4 z wyró¿nieniem A4 0,19

3 GILA3 gilosz œwiadectwa A3 A3 0,36

4 GILA3w gilosz œwiadectwa A3 z wyró¿nieniem A3 0,38

ŒWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKO£Y PODSTAWOWEJ

5 MEN-I/1/2 dla uczniów klas I-III szko³y podstawowej dla dzieci i m³odzie¿y, w tym dla uczniów z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym A4 0,19

6 MEN-I/2-SZ/2 dla uczniów klas I-III szkó³ podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹cych uzupe³niaj¹cy plan nauczania A4 0,19

7 MEN-I/3a/2 dla uczniów klas IV i V szko³y podstawowej dla dzieci i m³odzie¿y A4 0,19

8 MEN-I/3a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A4 0,20

9 MEN-I/4/2 dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczêszczaj¹cych do klas IV
i V szko³y podstawowej A4 0,19

10 MEN-I/5-SZ/2
dla uczniów klas IV i V szkó³ podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹cych uzupe³niaj¹cy plan
nauczania

A4 0,19

ŒWIADECTWA UKOÑCZENIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

11 MEN-I/6a/2 dla uczniów klasy VI szko³y podstawowej dla dzieci i m³odzie¿y A4 0,19

12 MEN-I/6a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A4 0,20

13 MEN-I/7/2 dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczêszczaj¹cych do szko³y
podstawowej A4 0,19

14 MEN-I/8-SZ/2 dla uczniów szkó³ podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹cych uzupe³niaj¹cy plan nauczania A4 0,19
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ŒWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE GIMNAZJUM

15 MEN-I/9/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i m³odzie¿y A4 0,19

16 MEN-I/9-w/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i m³odzie¿y – z wyró¿nieniem A4 0,20

17 MEN-I/10/2 dla uczniów klas I i II oddzia³ów przysposabiaj¹cych do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci
i m³odzie¿y A4 0,19

18 MEN-I/11/2 dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczêszczaj¹cych do klas
I i II gimnazjum A4 0,19

19 MEN-I/12-SZ/2 dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹cych uzupe³niaj¹cy plan nauczania A4 0,19

ŒWIADECTWA UKOÑCZENIA GIMNAZJUM

20 MEN-I/13a/2 dla uczniów kl. III gimnazjum dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla s³uchaczy gimnazjum dla doros³ych A4 0,19

21 MEN-I/13a-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i m³odzie¿y – z wyró¿nieniem A4 0,20

22 MEN-I/14a/2 dla uczniów oddzia³ów przysposabiaj¹cych do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i m³odzie¿y A4 0,19

23 MEN-I/15a/2 dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczêszczaj¹cych do
gimnazjum A4 0,19

24 MEN-I/16-SZ/2 dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹cych uzupe³niaj¹cy plan nauczania A4 0,19

ŒWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ

25 MEN-I/17a/2 dla uczniów klas I i II ZSZ A4 0,19

26 MEN-I/17a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A4 0,20

ŒWIADECTWA UKOÑCZENIA ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ

27 MEN-I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szko³y zawodowej dla m³odzie¿y oraz dla s³uchaczy zasadniczej szko³y zawodowej dla
doros³ych A4 0,19

28 MEN-I/18a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A4 0,20

ŒWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKO£Y SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJ¥CEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW
Z UPOŒLEDZENIEM UMYS£OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW

Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCIAMI SPRZÊ¯ONYMI

29 MEN-I/19/2 dla uczniów klas I i II szko³y specjalnej przysposabiaj¹cej do pracy dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi A4 0,19

ŒWIADECTWA UKOÑCZENIA SZKO£Y SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJ¥CEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW
Z UPOŒLEDZENIEM UMYS£OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW

Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCIAMI SPRZÊ¯ONYMI

30 MEN-I/20/2 dla uczniów szko³y specjalnej przysposabiaj¹cej do pracy dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi A4 0,19

ŒWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO

31 MEN-I/21a/2 dla uczniów klas I i II liceów ogólnokszta³c¹cych A4 0,19

32 MEN-I/21a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A4 0,20

33 MEN-I/22-SZ/2
dla uczniów klas I i II liceów ogólnokszta³c¹cych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹cych uzupe³niaj¹cy plan
nauczania

A4 0,19

ŒWIADECTWA UKOÑCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO

34 MEN-I/23a/2 dla uczniów klasy III liceów ogólnokszta³c¹cych A4 0,19

35 MEN-I/23a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A4 0,20

36 MEN-I/24-SZ/2 dla uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹cych uzupe³niaj¹cy plan nauczania A4 0,19

ŒWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM

37 MEN-I/27a/2 dla uczniów klas I i II technikum A3 0,38

38 MEN-I/27a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A3 0,40
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ŒWIADECTWA UKOÑCZENIA TECHNIKUM

39 MEN-I/28a/2 dla uczniów klasy III technikum A3 0,38

40 MEN-I/28a-w/2 j.w. – z wyró¿nieniem A3 0,40

ŒWIADECTWA UKOÑCZENIA SZKO£Y POLICEALNEJ

41 MEN-I/33/2 dla uczniów szko³y policealnej dla m³odzie¿y oraz dla s³uchaczy szko³y policealnej dla doros³ych A4 0,19

42 SUKK œwiadectwo ukoñczenia kursu kwalifikacyjnego 77/99, poddruk zielony A4 0,20

ARKUSZE OCEN

43 MEN-I/37a/2 dla uczniów szko³y podstawowej – do wype³niania rêcznego 2 x A3 0,68

44 MEN-I/37b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 4 x A4 0,80

45 MEN-I/38a/2 dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczêszczaj¹cych do szko³y
podstawowej – do wype³niania rêcznego 2 x A3 0,68

46 MEN-I/38b/2 j.w. – do wype³niania komputerowego 2 x A3 0,68

47 MEN-I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla s³uchaczy gimnazjum dla doros³ych prowadzonego
w formie stacjonarnej – do wype³niania rêcznego A3 0,52

48 MEN-I/39b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 3 x A4 0,60

49 MEN-I/40a/2 arkusz ocen ucznia z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczêszczaj¹cego
do gimnazjum – do wype³niania rêcznego A3 0,35

50 MEN-I/40b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 3 x A4 0,60

51 MEN-I/41a/2
arkusz ocen ucznia z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia

z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi uczêszczaj¹cego do szko³y specjalnej przysposabiaj¹cej do pracy –
do wype³niania rêcznego

A3 + A4 0,52

52 MEN-I/41b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 4 x A4 0,80

53 MEN-I/42a/2 arkusz ocen ucznia liceum ogólnokszta³c¹cego – do wype³niania rêcznego A3 0,35

54 MEN-I/42b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 3 x A4 0,60

55 MEN-I/44a/2 arkusz ocen ucznia technikum – do wype³niania rêcznego A3 + A4 0,52

56 MEN-I/44b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 2 x A3 + 2 x A4 1,00

57 MEN-I/45a/2 arkusz ocen ucznia zasadniczej szko³y zawodowej – do wype³niania rêcznego A3 + A4 0,52

58 MEN-I/45b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 2 x A3 + 2 x A4 1,00

59 MEN-I/46a/2 dla uczniów szko³y policealnej dla m³odzie¿y i s³uchaczy szko³y policealnej dla doros³ych A3 + A4 0,52

60 MEN-I/46b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 4 x A4 0,80

61 MEN-I/47a/2 dla s³uchaczy szko³y dla doros³ych, z wyj¹tkiem s³uchaczy szko³y policealnej dla doros³ych A3 + A4 0,52

62 MEN-I/47b/2 j.w., do wype³niania komputerowego 3 x A4 0,60

63 MENiS-II/163/2 zbiór arkuszy ocen, dwustronny A4 0,20

64 KAO ksiêga arkuszy ocen (skoroszyt do wpinania arkuszy ocen uczniów, u³o¿onych w porz¹dku alfabetycznym) A4 2,40

65 KAOG ksiêga arkuszy ocen (skoroszyt do wpinania arkuszy ocen uczniów u³o¿onych w porz¹dku alfabetycznym) twarda
oprawa introligatorska z mechanizmem sprê¿ynowym; gruba – szeroki grzbiet 6 cm na 100 arkuszy A4 24,00

66 KAOC ksiêga arkuszy ocen (skoroszyt do wpinania arkuszy ocen uczniów u³o¿onych w porz¹dku alfabetycznym) twarda
oprawa introligatorska z mechanizmem sprê¿ynowym; cienka – w¹ski grzbiet 3 cm na 40 arkuszy A4 18,00

INDEKSY

67 MEN-I/48/2 dla s³uchaczy szko³y dla doros³ych a) w miêkkiej oprawie kartonowej, ¿ó³te A6 poziomy 2,90

68 b) w twardej oprawie introlig., ¿ó³te A6 poziomy 4,45

69 MEN-I/49/2 dla uczniów szko³y policealnej i pomaturalnej dla m³odzie¿y a) w miêkkiej oprawie kartonowej, br¹zowe A6 poziomy 3,15

70 b) w twardej oprawie introligatorskiej, br¹zowe A6 poziomy 4,70

4



LEGITYMACJE

71 MEN-I/50a/2 legitymacja szkolna dla uczniów i s³uchaczy wszystkich typów szkó³, z wyj¹tkiem uczniów niepe³nosprawnych
(nowy wzór z miejscem na PESEL ucznia) A7 0,15

72 MEN-I/50a-N/2 legitymacja szkolna dla uczniów niepe³nosprawnych (nowy wzór z miejscem na PESEL ucznia – obecnie
legitymacja ta jest w kolorze ró¿owym) A7 0,15

73 MEN-I/52/2 legitymacja przedszkolna dla dzieci niepe³nosprawnych spe³niaj¹cych obowi¹zek rocznego przygotowania
przedszkolnego A7 0,15

MEN-I/50/2
gilosz

gilosz do druku legitymacji szkolnej (poddruk ró¿owy) – umo¿liwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji
z formatu A4

74 G150R a) z rewersem A4 0,75

75 G150 b) bez rewersu (dwustronnie czysty) A4 0,66

76 LN

legitymacja s³u¿bowa nauczyciela, zgodna z Rozporz¹dzeniem MEN (Dziennik Ustaw nr 189 z dnia
19.10.2006), czyli wielowarstwowa karta laminowana, o wymiarach 86 x 54 mm, z poddrukiem elementów
zabezpieczaj¹cych oraz personalizacj¹ danych posiadacza.
W procesie personalizacji nanosimy nastêpuj¹ce dane: kolorowe zdjêcie posiadacza, nazwisko i imiona,
podpis, nazwê pracodawcy, datê wa¿noœci legitymacji.
W celu uzyskania legitymacji nale¿y pobraæ wnioski do wype³nienia przez nauczycieli ze strony internetowej
www.albero.pl/wniosek.pdf
W rubryce data wa¿noœci legitymacji nale¿y wpisaæ:
– dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreœlony (sta³a umowa o pracê): 28.02.2019
– dla nauczycieli zatrudnionych na czas okreœlony: datê wynikaj¹c¹ z umowy o pracê, jednak nie dalsz¹ ni¿

w/wym.
Zdjêcia musz¹ byæ kolorowe, przyklejone do wniosku, format dowolny, lecz nie mniejszy ni¿ 2 x 2,5 cm,
najlepiej takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu, ponadto musz¹ byæ wywo³ane fotograficznie
(wyœwietlone), a nie wydrukowane w drukarce ani kserowane.

86 x 54 mm 13,01

77 MI-I/2002 zaœwiadczenie dla opiekuna ucznia niepe³nosprawnego A7 0,15

78 KR karta rowerowa (numerowana) A7 0,30

79 KL ok³adka (kieszonka) na legitymacjê szkoln¹ lub kartê rowerow¹ (z plastikowej folii przezroczystej) A7 0,38

80

MEN-I/1

I/1

dziennik zajêæ przedszkola (oddzia³u przedszkolnego) (twarda oprawa introl., szyty) ze sztywnym,
introligatorskim „skrzyde³kiem” na listê dzieci oraz z uaktualnionym rozk³adem tabel wnêtrza.

a) Dziennik zajêæ przedszkola – oddzia³u przedszkolnego, MEN-I/1. Twarda oprawa introligatorska, szyty, ze
sztywnym, introligatorskim „skrzyde³kiem” na listê dzieci oraz z uaktualnionym rozk³adem tabel wnêtrza.
Wzór zgodny z Rozporz¹dzeniem MEN z dn. 24.08.2014 roku. 160 stron. Zestawienie obecnoœci dzieci
w przedszkolu uwzglêdnia podzia³ na iloœæ dni obecnoœci i nieobecnoœci dziecka w ka¿dym miesi¹cu.
Rozszerzony dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie). Przy kwalifikacji na
posi³ki mo¿liwoœæ wpisania godzin pobytu dziecka od–do. Po 12 godzin ka¿dego dnia.
Od dnia 28.08.2015 rozbudowany wykaz uczêszczania na zajêcia w rozbiciu na 12 miesiêcy oraz
mo¿liwoœci¹ adnotacji przy ka¿dym dziecku godziny przyjœcia i godziny wyjœcia.
Ró¿ne kolory ok³adek! Format A4.

A4 12,50

81 I/1-BPG b) 140 stron, wzór poprzednio obowi¹zuj¹cy, obecnie skierowany dla przedszkoli prywatnych i katolickich.
Bez godzinowego podzia³u dni. A4 16,00

dziennik lekcyjny dla klas I–III szkó³ podstawowych

82 I/2-DEW a) dziennik edukacji wczesnoszkolnej (oceny w blokach edukacyjnych oraz oceny opisowe) (twarda oprawa
introl., szyty, 132 strony). Ró¿ne kolory ok³adek! A4 12,80

83 MEN I/2
b) dziennik tradycyjny dla klas I-III szko³y podstawowej oraz wszystkich klas szko³y podstawowej specjalnej

i „szko³y ¿ycia” (twarda oprawa introl., szyty, 228 stron) – wzór obowi¹zuj¹cy poprzednio, przed
w/wymienionym. Obecnie u¿ytkowany g³ównie przez szko³y specjalne oraz oœrodki szkolno-wychowawcze.

A4 15,40

dziennik lekcyjny dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów, liceów

84 MEN-I/3

dziennik lekcyjny dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas liceów
ogólnokszta³c¹cych oraz szkó³ zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa
siê na terenie szko³y (twarda oprawa introl., szyty, 156 stron). Mo¿liwoœæ dokumentowania do 8 godzin
lekcyjnych. Ró¿ne kolory ok³adek!

A4 13,90

85 I/3 N dzienniki lekcyjne I/3 o zwiêkszonej objêtoœci (g³ównie dla gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, 156 stron),
mo¿liwoœæ dokumentowania do 11 godzin lekcyjnych. Ró¿ne kolory ok³adek! A4 13,90

86 DI/3+ dzienniki lekcyjne z wszytymi, dodatkowymi stronami w kratkê, w dowolnym miejscu i iloœci (na zamówienie) A4

87 MEN-I/4
dziennik zajêæ szko³y stacjonarnej (twarda oprawa introligatorska w uk³adzie pionowym, 172 strony, szyta,

sztywna oprawa introligatorska, skrzyde³ko na listê obecnoœci na 42 pozycje. W treœci m.in. rubryki na PESEL
oraz podpis s³uchacza na zajêciach.)

A4 12,50

88 MEN-I/5 dziennik zajêæ wychowawczych (twarda oprawa introl., szyty, 80 stron) A4 9,80

89 MEN-I/6 dziennik zajêæ pozalekcyjnych, pozaszkolnych, kursów praktycznych i zawodowych (oprawa broszur., 32 str.) A4 4,50
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90 DIZ dziennik innych zajêæ, oprawa broszurowa, 48 stron, ok³adka ze skrzyde³kiem na 32 nazwiska (wprowadzony
rozporz¹dzniem MEN z wrzeœnia 2014 r.) A4 4,50

91 MEN-I/7 dziennik zajêæ szko³y zaocznej (twarda oprawa introl., szyty, 192 str.) z list¹ obecnoœci do podpisu przez
s³uchacza. Ró¿ne kolory ok³adek! A4 14,50

92 MEN-I/8 dziennik biblioteki szkolnej (oprawa broszurowa, 52 strony) A4 5,10

93 MEN-I/9 dziennik zajêæ – wczasy letnie (opr. broszurowa, 20 stron) A5 2,80

94 MEN-I/10 dziennik pedagoga i psychologa (twarda oprawa introl., szyty, 100 stron) A4 11,00

95 DWK
dziennik wychowawcy klasy (twarda oprawa introl., szyty, 76 stron) – umo¿liwia prowadzenie dokumentacji

dot. planowania i realizacji planu wychowawczego klasy, oceny zachowania ucznia i wspó³pracy z rodzicami.
Nowoœæ!!!

A4 10,80

96 DNA dziennik nauki jêzyka obcego (angielskiego, niemieckiego itp.). Nowoœæ!!! oprawa broszurowa 32 str. A4 4,50

97 DL dziennik logopedy (zajêæ specjalistycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych)
(oprawa broszurowa, 48 stron) A4 5,90

98 DLH dziennik logopedy wydawnictwa Harmonia (64 strony, pionowy, kolorowa foliowana ok³adka, oprawa
broszurowa, na 80 dzieci) A4 13,80

99 DZTW dziennik zajêæ terapeutyczno-wyrównawczych wydawnictwa Harmonia (88 stron, kolorowa foliowana ok³adka,
oprawa broszurowa, do 50 osób) A4 13,80

100 DZLH dziennik zajêæ logopedycznych wydawnictwa Harmonia, 116 stron, na 70 dzieci, kolorowa lakierowana ok³adka
ze skrzyde³kiem, oprawa broszurowa A4 19,90

101 DZD
dziennik zajêæ dodatkowych (dotyczy zajêæ zwiêkszaj¹cych szanse edukacyjne uczniów: – praca z uczniem

zdolnym, – rozwijanie zainteresowañ uczniów, – praca z uczniem maj¹cym trudnoœci w nauce) oprawa
broszurowa, 48 stron – zgodny z ustaw¹ „Karta Nauczyciela”

A4 4,50

102 DDZ dziennik zajêæ szkolnego doradcy zawodowego (twarda opr. introlig., szyta, sztywna ok³adna, 100 stron) A4 12,00

103 I/14 KED ksiêga ewidencji dzieci w wieku od 5 do 18 lat (twarda oprawa introlig., szyta, 90 kart, nowy wzór i uk³ad tabel) A4 pozioma 11,50

104 KEDM ksiêga ewidencji dzieci i m³odzie¿y (twarda oprawa introligatorska w uk³adzie poziomym, 100 kart, szyta,
sztywna oprawa. 10 rubryk, w tym rubryka na PESEL. Opracowana wy³¹cznie dla uczniów gimnazjum). 11,50

105 I/15 KUS ksiêga uczniów / studentów (twarda oprawa introl., szyta, 100 kart) A4 12,50

106 DSS

dziennik zajêæ œwietlicy (twarda oprawa introligatorska, 116 stron), wzór zgodny z rozporz¹dzeniem MEN
z dn. 24.08.2010 – mo¿liwoœæ dokumentowania obecnoœci dziecka na ka¿dej godzinie oddzielnie w ci¹gu dnia
(na 11 godzin) z póŸniejszymi zmianami na dodatkowe godziny tzw. „karciane” – realizacja godzin z Karty
Nauczyciela

A4 11,50

107 MEN-V/1 dziennik ¿ywieniowy przedszkola na 20 produktów, papier zwyk³y (oprawa broszurowa, 40 kart) A4 6,20

108 J j.w. (jad³ospis) na 40 produktów, papier samokopiuj¹cy, 1 dzieñ na 1 stronie, blok 80 kart A4 8,80

109 WF dzienniczek nauczyciela w.f. (oprawa broszurowa, 104 strony) A5 7,50

110 DI dziennik internatu (twarda oprawa introl., szyty, 74 strony) A4 10,50

111 DZRI dziennik indywidualnych zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych (oprawa broszurowa, 28 stron) A4 4,60

112 DZK dziennik zajêæ zespo³u korekcyjno-wyrównawczego (oprawa broszurowa, 32 strony) A4 4,80

113 DZRG dziennik zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych grupy (oprawa broszurowa, 56 stron) A4 5,20

114 DZS dziennik zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych (oprawa broszurowa, 84 strony) A4 6,00

115 DIN dziennik indywidualnego nauczania (oprawa broszurowa, 32 strony) A4 4,50

116 DIWW dziennik indywidualnych zajêæ i organizacji wczesnego wspomagania. Oprawa broszurowa, 28 stron.
Opracowany dla pojedynczego dziecka A4 3,50

117 DGWW dziennik zajêæ i organizacji wczesnego wspomagania grupy. Oprawa broszurowa, 36 stron.
Opracowany dla grupy trojga dzieci A4 3,50

118 ZOU zeszyt obserwacji ucznia, oprawa broszurowa, 32 strony (dla uczniów szkó³ specjalnych, z upoœledz. umys³owym) A4 4,20

119 DK dziennik korespondencyjny / podawczy (twarda oprawa introlig. szyty) do rejestracji otrzymywanej
i wysy³anej korespondencji a) 100 kart A4 12,50

120 DK2 b) 200 kart A4 23,00

121 DKS
dziennik korespondencji sekretariatu (twarda oprawa introlig., szyta, sztywna, 100 kart

– z mo¿liwoœci¹ przydzielenia sprawy do za³atwienia konkretnemu odbiorcy, z terminem realizacji i uwagami
o za³atwieniu) – do spraw i korespondencji przychodz¹cej

A4 13,60

122 DPZ dziennik praktyki zawodowej (oprawa broszurowa, 40 stron) A5 3,00

123 DPNZ dzienniczek praktycznej nauki zawodu (oprawa broszurowa, 56 stron) A5 3,40

124 ZZP zeszyt zajêæ praktycznych (oprawa broszurowa, 16 stron) A5 3,00

125 DEWD dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, z oznaczeniem klauzuli tajnoœci (twarda oprawa introlig., szyty,
sztywny, 52 karty) A4 poziomy 10,80

126 DKR dziennik przeprowadzonych zajêæ – karta rowerowa (na podst. rozp. Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospod. Morskiej – Dz.U. 2013.512). Stworzony dla czterech grup szkolonych. Oprawa broszurowa, 36 stron A4 4,50

127 DKK dziennik kursu – konferencji (oprawa broszurowa, 16 stron, ze „skrzyde³kiem” na listê uczestników) A4 4,80

128 DKKZ dziennik zajêæ na kwalifikacyjny kurs zawodowy (twarda oprawa introligatorska, szyta, sztywne ok³adki, 98 stron) A4 10,80
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129 DZSDS Dziennik zajêæ œrodowiskowego domu samopomocy (twarda oprawa introlig., szyta sztywna oprawa,
skrzyde³ko na listê obecnoœci na 40 pozycji, 120 stron) A4 11,00

130 EOSDZ Dziennik obecnoœci w œrodowiskowym domu samopomocy (oprawa broszurowa, ze skrzyde³kiem na listê
obecnoœci na 40 pozycji, 64 strony) A4 7,00

131 OKS ok³adka na dziennik broszurowy, z miêkkiej, folii przezroczystej a) ze skrzyde³kiem A4 2,70

132 OK b) bez skrzyde³ka A4 2,60

133 OKL ok³adka na dziennik lekcyjny, o gruboœci grzbietu od 10 do 13 mm, z miêkkiej folii przezroczystej, ze
skrzyde³kiem A4 2,90

134 ONE ok³adka na elementarz, z miêkkiej folii przezroczystej 1,50

135 ZKR zeszyt kontaktów z rodzicami, broszura 32 str. A5 3,00

DRUKI MATERIA£OWO-ROZRACHUNKOWE

136 MEN-V/1 dziennik ¿ywieniowy przedszkola na 20 produktów, papier zwyk³y (oprawa broszurowa, 40 kart) A4 6,20

137 J j.w. (jad³ospis) na 40 produktów, 1 dzieñ na 1 stronie, papier samokopiuj¹cy, blok 80 kart A4 8,80

138 MEN-V/2 karta odzie¿owa wychowanka (kartonowa) A4 0,35

139 MEN-V/4 zapotrzebowanie ¿ywnoœciowe (blok 50 kart) A5 3,60

140 MEN-V/5 ksiêga kasowa placówki wypoczynku dzieci i m³odzie¿y (oprawa broszurowa, 32 strony) A5 2,70

141 MEN-V/7 ksiêga rejestracyjna szkolnego schroniska wycieczkowego (oprawa broszurowa, 100 kart) A4 8,90

142 MEN-V/9 karta wycieczki A5 0,12

143 KOBI karnet obiadowy (dla 1 osoby na miesi¹c, ró¿ne kolory na poszczególne miesi¹ce) 10 x 10 cm 0,18

ORGANIZACJA

144 MEN-VI/1 organizacja szko³y podstawowej A3 0,38

145 MEN-VI/1a przydzia³ przedmiotów nauczania w szkole podstawowej A3 0,38

146 MEN-VI/2-P organizacja szko³y podstawowej A2 0,75

147 OSP B3 organizacja szko³y podstawowej VI/1 B3 B3 dwustr. 0,58

148 MEN-VI/2-G organizacja gimnazjum A2 0,75

149 OG B3 organizacja gimnazjum VI/2 B3 B3 dwustr. 0,58

150 WK1 wk³adka nr 1 do org. VI/1 B3 i VI/2 B3, zwiêkszaj¹ca iloœæ godzin ponad 21do 36 B4 0,30

151 WK2 wk³adka nr 2 do org. VI/1 B3 i VI/2 B3, zwiêkszaj¹ca iloœæ nauczycieli ponad 60 do 75 B4 0,30

152 MEN-VI/2-L organizacja liceum ogólnokszta³c¹cego A2 0,75

153 OSZ organizacja œredniej szko³y zawodowej A2 0,75

154 OZSZ organizacja zasadniczej szko³y zawodowej A2 0,75

155 MEN-VI/6 organizacja szko³y specjalnej A2 0,75

156 MEN-VI/7 organizacja domu dziecka A3 0,38

157 MEN-VI/8 organizacja przedszkola A3 0,38

158 MEN-VI/9 organizacja placówki wychowania pozaszkolnego B3 0,43

159 MEN-VI/17 zawiadomienie o przekazaniu ucznia (kartonowe, dwustronne) A5 0,16

160 MEN-VI/18 zawiadomienie o zameldowaniu dziecka A6 0,08

161 MEN-VI/19 zawiadomienie o przyjêciu dziecka (kartonowe) A6 0,12

162 MEN-VI/24 imienny wykaz dzieci, które koñcz¹ 6 lat ¿ycia A4 0,20

163 MEN-VI/25 karta oceny pracy nauczyciela A4 0,20

164 MEN-VI/28 arkusz zaliczeñ ucznia ubiegaj¹cego siê o kartê rowerow¹ A5 0,12

165 TRZ2 tygodniowy rozk³ad zajêæ A2 (do 8 godz. i 8 oddzia³ów) A2 1,20

166 TRZ1 tygodniowy rozk³ad zajêæ A1 (do 10 godz. i 16 oddzia³ów) A1 2,20
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DRUKI WYPADKOWE

167 MEN-IV/18 protokó³ powypadkowy A4 0,20

168 MEN-IV/19 rejestr wypadków uczniów (oprawa broszurowa, 25 kart) A4 poziomy 7,40

169 RWPP rejestr wypadków przy pracy BHP-1 (oprawa broszurowa, 20 kart) A4 7,20

170 RWWD rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy (oprawa broszurowa, 32 strony) A4 poziomy 7,20

171 RZACH rejestr zachorowañ na choroby zawodowe i podejrzeñ o takie choroby (opr. j.w. 32 strony) A4 poziomy 7,20

172 KWPP karta wypadku przy pracy (blok samokopiuj¹cy, orygina³ + 2 kopie, 36 kart) A4 6,40

173 KWWD karta wypadku w drodze do lub z pracy (blok samokopiuj¹cy, orygina³ + kopia, 40 kart) A4 6,60

174 PWPP protokó³ ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku przy pracy (blok 40 k., druk 4-kolorowy) A4 13,25

175 MEN-IV/1 karta zg³oszenia dziecka do przedszkola (œwietlicy, pó³internatu) 2/3 A4 0,15

176 MEN-IV/34 zaœwiadczenie dla ucznia szko³y (bloczek 100 kart) A6 2,15

zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu – na podstawie § 18 ust.2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta³cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Format A4, jednostronne, poddruk (gilosz) zielony. Ty³ czysty – tylko poddruk zielony

177 ZUK a) wersja podstawowa, bez dodatkowych znaków graficznych A4 0,28

178 ZUK UE b) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,38

179 ZUK UE + KL c) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ i logo KAPITA£ LUDZKI A4 0,45

180
zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kompetencji ogólnych – na podstawie § 13 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta³cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. poz. 186). Format A4, jednostronne, poddruk (gilosz) zielony. Ty³ czysty – tylko poddruk zielony

A4 0,28

181 ZKO a) wersja podstawowa, bez dodatkowych znaków graficznych

182 ZKO UE b) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,38

183 ZKO UE + KL c) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ i logo KAPITA£ LUDZKI A4 0,45

zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu umiejêtnoœci zawodowych, uprawniaj¹ce osobê podejmuj¹c¹ kszta³cenie
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajêæ prowadzonych w ramach wymienionego
w zaœwiadczeniu kursu – na podstawie § 11 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
stycznia 2012 r. w sprawie kszta³cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Format A4,
jednostronne, poddruk (gilosz) zielony. Ty³ czysty – tylko poddruk zielony

184 ZUZ a) wersja podstawowa, bez dodatkowych znaków graficznych A4 0,28

185 ZUZ UE b) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,38

186 ZUZ UE + KL c) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ i logo KAPITA£ LUDZKI A4 0,45

zaœwiadczenie o ukoñczeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uprawniaj¹ce do przyst¹pienia do
egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaœwiadczeniu –
na podstawie § 9 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kszta³cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Format A4, jednostronne, poddruk
(gilosz) zielony. Ty³ czysty – tylko poddruk zielony

187 ZKKZ a) wersja podstawowa, bez dodatkowych znaków graficznych A4 0,28

188 ZKKZ UE b) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,38

189 ZKKZ UE + KL c) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ i logo KAPITA£ LUDZKI A4 0,45

zaœwiadczenie o ukoñczeniu dokszta³cania teoretycznego m³odocianych pracowników – na podstawie § 17
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta³cenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Na odwrocie tabelka na wpisanie ocen uzyskanych
z przedmiotów zawodowych teoretycznych objetych programem nauczania w podanym wymiarze godzin
zajêæ. Format A4, dwustronne, poddruk (gilosz) zielony

190 ZMP a) wersja podstawowa, bez dodatkowych znaków graficznych A4 0,28

191 ZMP UE b) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,38

192 ZMP UE + KL c) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ i logo KAPITA£ LUDZKI A4 0,45

zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia w dziedzinie bhp na podst. § 16 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180,
poz. 1860, z póŸn. zmianami). Na odwrocie tabela z tematyk¹ szkolenia, liczb¹ godzin zajêæ teoretycznych
(wyk³adów) oraz liczb¹ godzin zajêæ praktycznych (æwiczeñ). Format A4, dwustronne, poddruk (gilosz)
zielony

193 BHP a) wersja podstawowa, bez dodatkowych znaków graficznych A4 0,28

194 BHP UE b) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,38

BHP UE + KL c) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ i logo KAPITA£ LUDZKI A4 0,45
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zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia do prowadzenia zajêæ edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy – na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania
nauczycieli do prowadzenia zajêæ edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139,
poz. 1132). Ty³ czysty – tylko poddruk (gilosz) zielony. Format A4, jednostronne, poddruk (gilosz) zielony.
Ty³ czysty – tylko poddruk zielony

195 ZPP a) wersja podstawowa, bez dodatkowych znaków graficznych A4 0,28

196 ZPP UE b) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,38

197 ZPP UE + KL c) z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ i logo KAPITA£ LUDZKI A4 0,45

198 GILA4ZIEL gilosz, poddruk zielony, do druku zaœwiadczeñ A4 0,19

199 GILA4ZIEL UE gilosz, poddruk zielony, do druku zaœwiadczeñ z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ A4 0,30

200
GILA4ZIEL UE

+KL
gilosz, poddruk zielony, do druku zaœwiadczeñ z flag¹ UNII EUROPEJSKIEJ plus logo „KAPITA£ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI” A4 0,35

201 MI-I/2002 zaœwiadczenie opiekuna ucznia niepe³nosprawnego (kartonowe) A7 0,15

202 MEN-I/53/2 zaœwiadczenie o spe³nianiu obowi¹zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (na kartonie) A5 jednostr. 0,16

203 MEN-I/54/2 informacja o gotowoœci dziecka do podjêcia nauki w szkole podstawowej A4 dwustr. 0,20

204 IOUU informacja o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym (za³. do arkusza ocen gimnazjum – rozporz¹dz., Dz.U.
2012.205.205 za³. nr 1 ust. 21) A4 jednostr. 0,20

NIKA „Niebieska Karta” – formularze dotycz¹ce przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie

205 NIKAA wzór A 2 x A3 0,68

206 NIKAB wzór B A3 0,38

207 NIKAC wzór C A3 + A4 0,52

208 NIKAD wzór D A3 0,38

akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

209 za³. nr 3 a) po uzyskaniu zaœwiadczenia o akceptacji (d. MENiS II/135) A4 0,28

210 za³. nr 4 b) po uzyskaniu zaœwiadczenia o zdaniu egzaminu nadanie stopnia nauczyciela mianowanego (d. MENiS II/136) A4 0,28

211 za³. nr 5 c) nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego (d. MENiS II/137) A4 0,28

212 za³. nr 6 d) nadanie stopnia nauczyciela mianowanego (d. MENiS II/138) A4 0,28

213 za³. nr 7 e) nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego na podst. zmiany ustawy – Karta Nauczyciela (d. MENiS II/139) A4 0,28

214 za³. nr 8 f) nadanie stopnia nauczyciela mianowanego (d. MENiS II/140) A4 0,28

215 za³. nr 9 g) nadanie stopnia nauczyciela mianowanego (d. MENiS II/141) A4 0,28

216 KAZN ksi¹¿ka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli (twarda oprawa introligatorska, szyta, 200 kart) A4 23,00

217 RAN rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (twarda oprawa introligatorska, szyty, sztywny,
100 kart) A4 12,50

218 WKT-111 rejestr dzienników, ksi¹¿ek ewidencyjnych i teczek (twarda oprawa introligatroska, szyty, 26 kart) A4 poziomy 9,00

219 RZN rejestr zatrudnionych nauczycieli (ksiêga, oprawa introligatorska, szyta, 100 kart) A4 12,50

220 RZP rejestr zatrudnionych pracowników (oprawa j.w.) A4 12,50

221 RWL rejestr wydanych legitymacji szkolnych (oprawa j.w.) A4 12,50

222 RWLN rejestr wydanych legitymacji s³u¿bowych nauczyciela (oprawa broszurowa, 32 karty) A4 6,80

223 RWZ rejestr wydanych zaœwiadczeñ (twarda oprawa introlig., szyty, 100 k.) A4 12,50

224 RWI rejestr wydanych indeksów (oprawa j.w.) A4 12,50

225 RNP rejestr nieobecnoœci w pracy (twarda oprawa introlig., szyta, 100 kart) A4 12,50

226 RKR rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych (oprawa j.w.) A4 12,50

227 RSW rejestr œwiadectw wydanych – do ewidencji pokwitowania odbioru œwiadectwa lub dyplomu przez ucznia
(z wyj¹tkiem œwiadectw promocyjnych) – twarda oprawa introligatorska, szyty, 100 kart A4 12,50

228 SRD szkolny rejestr druków œcis³ego zarachowania (oprawa broszurowa, 40 kart) A4 poziomy 7,50

229 SRR szkolny rejestr rozrachunku œwiadectw (oprawa broszurowa, 40 kart) – do pokwitowania odbioru œwiadectw
z sekretariatu przez wychowawcê klasy A4 poziomy 7,50

230 RM rejestr m³odocianych zobowi¹zanych do dokszta³cania w oœrodku dokszta³cania i doskonalenia zawodowego
(twarda oprawa introlig., szyty, sztywny, 100 kart) A4 poziomy 12,50

231 RWSZ rejestr wydanych œwiadectw zawodowych (twarda oprawa introlig., szyta, sztywna, 100 stron) A4 12,50

232 RWDZ rejestr wydanych dyplomów zawodowych (twarda oprawa introlig., szyta, sztywna, 100 stron) A4 12,50

233 MEN-IV/32 rejestr wydanych dyplomów i œwiadectw /dla szkó³ zawodowych/ (oprawa broszurowa, 40 kart) A4 poziomy 7,50

234 RWIW rejestr wejœæ i wyjœæ (twarda oprawa introlig., szyty, sztywny, 100 kart) A4 12,50

235 RUN rejestr uniwersalny (rejestr o czystych, uniwersalnych rubrykach, umo¿liwiaj¹cy wpisywanie wszelkich zdarzeñ
statystycznych i wszelkiego typu ewidencji), twarda oprawa introlig., szyty, sztywny, 100 kart A4 15,80

236 RUP rejestr upowa¿nieñ i pe³nomocnictw, 50 kart, poziomy, oprawa broszurowa A4 poziomy 8,80

237 RSZ rejestr szkoleñ, 50 kart, poziomy, oprawa broszurowa A4 poziomy 8,80
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238 RSIW rejestr skarg i wniosków (twarda oprawa introlig., szyty, sztywny, 100 kart) A4 12,50

239 RWP rejestr wydanych przedmiotów, twarda oprawa introligatorska, szyta, sztywne ok³adki, 50 kart A4 poziomy 11,80

240 RKZD rejestr – karta zapoznania siê z dokumentem, twarda oprawa introligatorska, szyta, sztywne ok³adki, 50 kart A4 poziomy 11,80

241 EWD ewidencja wydanych delegacji (twarda oprawa introlig. szyta, sztywna, 100 kart) A4 12,50

242 EWZ ewidencja wydanych zaœwiadczeñ, twarda oprawa introligatorska, szyta, sztywne ok³adki, 100 kart.
S³u¿y do ewidencji zaœwiadczeñ ukoñczenia kursów, szkoleñ i innych form dokszta³cania pozaszkolnego A4 poziomy 15,90

243 WKT-108/24 ksi¹¿ka ewidencji kluczy, teczek, pieczêci i pojemników (oprawa broszurowa, 24 karty) A5 4,20

244 I/14 KED ksiêga ewidencji dzieci w wieku od 5 do 18 lat (twarda oprawa introlig., szyta, 90 kart, nowy wzór i uk³ad tabel) A4 pozioma 11,50

245 KEDM ksiêga ewidencji dzieci i m³odzie¿y (twarda oprawa introligatorska w uk³adzie poziomym, 100 kart, szyta,
sztywna oprawa. 10 rubryk, w tym rubryka na PESEL. Opracowana wy³¹cznie dla uczniów gimnazjum). 11,50

246 KEE ksiêga ewidencji osób przystêpuj¹cych do egzaminu eksternistycznego (twarda oprawa introlig., szyta, sztywna,
100 kart) A4 11,50

247 KTZ ksiêga ewidencji osób przystêpuj¹cych do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu³ zawodowy (twarda oprawa
introlig., szyta, sztywna, 100 stron) A4 12,50

248 KTM ksiêga ewidencji osób przystêpuj¹cych do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu³ mistrza (twarda oprawa introlig.,
szyta, sztywna, 100 stron) A4 12,50

249 I/15 KUS ksiêga uczniów / s³uchaczy (twarda oprawa introligatorska w uk³adzie pionowym, szyta, 100 kart, 11 rubryk,
w tym rubryka na PESEL. Opracowana dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych) A4 12,50

250 KZAR ksiêga zarz¹dzeñ (twarda oprawa introligatorska, szyta, 100 kart) A4 12,50

251 KZAS ksiêga zastêpstw (twarda oprawa introligatorska, szyta, 200 kart) A4 23,00

252 PRP ksiêga protoko³ów Rady Pedagogicznej (twarda oprawa introligatorska, szyta, z otworami do przesznurowania),
200 kart A4 23,00

253 KURP ksiêga uchwa³ Rady Pedagogicznej (twarda oprawa introlig., szyta, 200 kart, z otworami do przesznurowania) A4 23,00

254 KRR ksiêga przychodów i rozchodów Rady Rodziców (twarda oprawa introligatorska, szyta, 100 kart) A4 12,50

255 PRR ksiêga protoko³ów Rady Rodziców (twarda oprawa introlig., szyta, 200 kart) A4 23,00

256 KK ksiêga kontroli placówki oœwiatowej (oprawa j.w.) A4 12,50

257 KSIP ksiêga uwag i zaleceñ Spo³ecznego Inspektora Pracy (twarda oprawa introlig., szyta, 100 kart) A4 poziomy 12,50

258 KA ksiêga absolwentów (pokwitowanie odbioru œwiadectwa przez absolwentów wszystkich typów szkó³) twarda
oprawa introligatorska, szyta, 200 kart A4 23,00

259 KASZ ksiêga absolwentów szko³y zawodowej (oprawa j.w., 100 kart) A4 12,50

260 KWYCH
ksiêga wychowanków (dla specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych oœrodków

wychowawczych oraz placówek zapewniaj¹cych opiekê i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem sta³ego zamieszkania) – twarta oprawa introligatorska, szyta, 100 stron)

A4 12,50

261 KDPM ksi¹¿ka dorêczeñ przesy³ek miejscowych (twarda oprawa introlig., szyta, sztywna, 32 karty) A4 11,80

262 WPN wykaz przesy³ek nadanych, twarda oprawa introligatorska, szyta, sztywne ok³adki, 50 kart A4 poziomy 11,80

263 KR4 kronika (twarda oprawa introligatorska, z³ocenia na ok³adce, szyta, 112–130 kart) mniejsza A4 27,00

264 KRB4 kronika œrednia (twarda oprawa introligatorska, szyta, z pogrubionym grzbietem umo¿liwiaj¹cym wklejanie
fotografii, brzegi kart z³ocone, z³ocenia na ok³adce)

B-4 pozioma
(36 x 24 cm) 65,00

265 KR3 kronika du¿a (twarda oprawa introligatorska z pogrubionym grzbietem, z³ocenia na ok³adce, szyta, 100 kart) A3 poziomy 89,00

266 KPAM ksiêga pami¹tkowa (oprawa j.w., 112–130 kart) A4 27,00

267 ZK „Z³ota Ksiêga” (oprawa j.w., 112–130 kart) A4 27,00

268 B
birety – nakrycia g³owy uœwietniaj¹ce rozpoczêcie, zakoñczenie roku szkolnego lub pasowanie na

przedszkolaka i ucznia. Wykonane z lakierowanego kartonu w piêciu kolorach, z ozdobnym frêdzlem
oraz gumk¹ pod szyjê. Rozmiar uniwersalny dziêki regulowanej opasce z taœm¹ samoprzylepn¹

3,50
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TECZKA (OK£ADKA) NA ŒWIADECTWA, NAGRODY, DYPLOMY ITP.

269 TD
oprawa introlig., kolor bordo, wyt³oczony na z³oto lub srebrno napis, data, nazwa szko³y lub god³o pañstwowe,

logo itp. Idealna zarówno na œwiadectwa, dyplomy zawodowe i okolicznoœciowe, nagrody dyrektora,
podziêkowania, œlubowania itp.

A4 9,90

TECZKI KARTONOWE

270 OSM a) kartonowa, kolor burgund, napis: Œwiadectwo ukoñczenia szko³y i god³o pañstwowe, foliowana, rozk³adana,
ze skrzyde³kami na w³o¿enie dokumentów A4 5,60

271 TNS b) kartonowa, foliowana, rozk³adana, ze skrzyde³kami na w³o¿enie dokumentu, kolor z³ocisto-¿ó³to-br¹zowy,
napis: ŒWIADECTWO i god³o pañstwowe A4 5,60

272 TNSS
c) kartonowa, foliowana, rozk³adana na 3 czêœci, z napisem ŒWIADECTWO SZKOLNE i wyciêtym okr¹g³ym

otworem, przez który widaæ god³o pañstwowe na bia³o-czerwonym tle. Pozosta³e kolory utrzymane w tonacji
granatowo-niebiesko-z³otawej. Wewn¹trz skrzyde³ko do przytrzymania dokumentu

A4 5,80

273 TGSS
d) ze szlachetnego, granatowego kartonu barwionego w masie, o leciutko pr¹¿kowanej fakturze. Na pierwszej

stronie wyt³oczony srebrny napis ŒWIADECTWO. Wewn¹trz naro¿ne skrzyde³ko do przytrzymania
dokumentu.

A4 3,00

DYPLOMY PAMI¥TKOWE

I. Dyplomy jednostronicowe – mo¿liwoœæ zarówno wype³niania rêcznego jak i na drukarce (format A4)

Lp. Rodzaj dyplomu Cena netto za sztukê

274 Dyplom ukoñczenia przedszkola 2,00

275 Dyplom ukoñczenia oddzia³u przedszkolnego 2,00

276 Dyplom pasowania na przedszkolaka 2,00

277 Dyplom pasowania na ucznia 2,00

278 Dyplom ukoñczenia zerówki 2,00

279 Dyplom sportowy 2,00

280 Dyplom uniwersalny 2,00

281 Dyplom nagroda dyrektora 2,00

282 Dyplom dla dzueci 2,00

283 Dyplom uznania 2,00

284 Dyplom – wyró¿nienie 2,00

285 Dyplomy i nagrody oficjalne z god³em 2,00

286 Dyplomy za osi¹gniêcia w czytelnictwie 2,00

287 Dyplomy ukoñczenia klasy 2,00

288 Dyplomy za frekwencjê 2,00

TECZKA (OK£ADKA) NA NAGRODÊ DYREKTORA – na dokument formatu A4

289 oprawa introlig., kolor granatowy lub zielony z wyt³oczonym na z³oto napisem:
NAGRODA DYREKTORA i ewent. god³o pañstwowe 9,90

290 a) kartonowa, ze skrzyde³kami, kolor popielaty z wizerunkiem pieczêci ze wstêg¹ oraz napisem NAGRODA DYREKTORA
SZKO£Y 5,60

291 b) kartonowa, foliowana, rozk³adana, ze skrzyde³kami do w³o¿enia dokumentu. Napis: NAGRODA DYREKTORA SZKO£Y.
Wytworna kolorystyka czarno-z³otawa. Przez wyciêty okr¹g³y otwór widaæ god³o pañstwowe w podobnej tonacji 5,60

292 c) ze szlachetnego granatowego kartonu barwionego w masie, o leciutko pr¹¿kowanej fakturze. Na pierwszej stronie wyt³oczony
srebrny napis NAGRODA DYREKTORA SZKO£Y. Wewn¹trz naro¿ne skrzyde³ko do przytrzymania dokumentu 3,00

II. Dyplomy sk³adane
format po z³o¿eniu 160×235, lakierowane zewnêtrznie, do wype³nienia rêcznego, wnêtrze wielobarwne, uniwersalne, bez treœci

Lp. Cena netto za sztukê

293 Dyplom pasowania na przedszkolaka 2,20

294 Dyplom przedszkolaka 2,20

295 Dyplom ukoñczenia przedszkola 2,20

296 Dyplom ukoñczenia oddzia³u przedszkolnego 2,20

297 Dyplom pasowania na ucznia 2,20

298 List gratulacyjny 2,20

299 List pochwalny 2,20

300 Podziêkowanie 2,20

301 Nagroda dyrektora

302 Dyplom absolwenta
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ZAPROSZENIA

303 ZAPR
zaproszenia sk³adane, kolorowa lakierowana ok³adka (str. 1 i 4), czyste wnêtrze (str. 2 i 3)

plus wk³adka papierowa w kolorze piaskowym, u³atwiaj¹ca druk tekstu zaproszenia.
Sprzedawane w komplecie z bia³¹ kopert¹. 4 rodzaje. 15 x 11 cm

komplet 1,60

Karton ozdobny w arkuszach A4 do samodzielnego druku dyplomów, gramatura 246g, nadaje siê do drukarek laserowych i atramentowych,
wystêpuje w kolorze œnie¿nobia³ym lub piaskowym (barwiony w masie) , w kilku fakturach wykoñczenia powierzchni

304 kolor bia³y, faktura pr¹¿kowana A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

305 kolor bia³y, faktura "p³ótno" A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

306 kolor bia³y, faktura "skóra" A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

307 kolor bia³y, faktura m³otkowana A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

308 kolor piaskowy, faktura g³adka A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

309 kolor piaskowy, faktura pr¹¿kowana A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

310 kolor piaskowy, faktura "p³ótno" A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

311 kolor piaskowy, faktura "skóra" A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

312 kolor piaskowy, faktura m³otkowana A4 pakiet 25 arkuszy 18,00

Lp. Symbol Nazwa Format Jedn. miary Cena netto

313 K-103 kwitariusz przychodowy, (ma³y) papier samokop. (oryg. + 2 kopie) A5 szt. 5,90

314 K-104 kwitariusz przych.-ewidenc., (du¿y) papier samokop. (oryg. + 2 kopie) A4 szt. 7,90

315 Os-306 umowa o pracê (papier samokopiuj¹cy) A4 blok 40 k. 7,50

316 Os-202A kwestionariusz osobowy wzór A, dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie, papier offsetowy A4 blok 40 k. 7,50

317 Os-202B kwestionariusz osobowy wzór B, dla pracownika, papier offsetowy A4 blok 40 k. 7,50

318 Os-225 lista obecnoœci A4 blok 40 k. 7,50

319 OLO ok³adka na listê obecnoœci (oprawa introlig., twarda, sztywna ok³adka, z naro¿nikiem
wewn¹trz i wyt³oczonym na z³oto napisem „LISTA OBECNOŒCI”) A4 szt. 9,90

320 Os-373 œwiadectwo pracy (papier samokopiuj¹cy) A4 blok 40 k. 7,50

321 Zo-10 umowa-zlecenie (papier samokopiuj¹cy) A4 blok 40 k. 7,50

322 UOD umowa o dzie³o (papier samokopiuj¹cy) A4 blok 40 k. 7,50

323 K-113 wniosek o zaliczkê A6 bloczek 40 k. 2,60

324 K-114 rozliczenie zaliczki A6 bloczek 40 k. 2,60

325 Os-330 karta urlopowa 2/3 A6 bloczek 40 k. 2,60

326 WOU wniosek o urlop 2/3 A5 bloczek 40 k. 2,60

327 Os-231 zaœwiadczenie o zatrudnieniu / zarobkach (papier samokop.) A6 bloczek 80 k. 3,30

328 Os-241 potwierdzenie zmiany stanowiska / uposa¿enia 2/3 A5 bloczek 40 k. 2,60

329 Os-227 roczna karta ewidencji obecnoœci w pracy (kartonowa, dwustronna) a) A5 szt. 0,16

330 Os-227 b) A4 szt. 0,30

331 SOC-5 karta ewidencyjna korzystania z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych (kartonowa,
dwustronna) A5 szt. 0,22

332 SBL skierowanie na badanie lekarskie (papier samokopiuj¹cy) – nowy wzór! A5 bloczek 40 kart 4,20

333 WSAN wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego, papier offsetowy A5 100 k. 6,00

334 Os-232 polecenie wyjazdu s³u¿bowego (rozl. delegacji) A5 bloczek 40 kart 4,20

335 LPU lista p³ac uniwersalna, papier samokopiuj¹cy (orygina³ + kopia kolorowa), 13 wierszy
na stronie 60 × 21 80 kart 23,00

336 LPC lista p³ac C, papier offsetowy, 12 wierszy na stronie 60 × 19,5 cm blok 100 k. 14,50

337 KSN-2 pracownicza ksi¹¿eczka zdrowia A6 szt. 2,20

338 KAU kartoteka urlopów (kartonowa, dwustronna) A5 szt. 0,20

339 Gm-130 kartoteka magazynowa iloœciowa (kartonowa, dwustronna) A5 pakiet 100 szt. 13,00
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340 K-311 karta kontowa materia³owa / kartoteka iloœciowo-wartoœciowa (kartonowa, dwustr.) A5 pakiet 100 szt. 13,00

341

przek³adki z wypustk¹ do kartotek magazynowych formatu A5, poziome. Wykonane
z twardego polistyrenu o gruboœci 2 mm, z zaokr¹glonymi naro¿nikami, o wymiarach
21 x 15 cm plus wypustka o wymiarach 3,5 x 3 cm z wygrawerowan¹ liter¹ alfabetu
od A do ¯ (sprzedawane w kompletach po 24 szt.). Mo¿liwoœæ wyboru koloru

komplet 122,40

342 Gm-116 magazyn przyjmie „P” (papier samokopiuj¹cy) – bloki szyte i perforowane A5 blok 80 k. 6,90

343 Gm-127 magazyn wyda „W” (papier samokopiuj¹cy) – bloki szyte i perforowane A5 blok 80 k. 6,90

344 K-102 dowód wp³aty „KP” (papier samokopiuj¹cy) – bloczki szyte i perforowane A6 bloczek 100 k. 3,00

345 K-107 dowód wyp³aty „KW” (papier samokopiuj¹cy) – bloczki szyte i perforowane A6 bloczek 100 k. 3,00

346 PPP4
polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa PODATKI, papier samokopiuj¹cy

do rêcznego lub maszynowego wype³niania a) (4-odc.) A6 bloczek 80 kart
3,60

347 PPP2 b) (2-odc.) A6 bloczek 80 kart 3,60

348 ZUS
polecenie przelewu / wp³ata ZUS (2-odc.), papier samokopiuj¹cy, do rêcznego lub

maszynowego wype³niania) A6 bloczek 80 kart 3,60

polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa (dla pozost. operacji), papier samokopiuj¹cy, do
rêcznego lub maszynowego wype³niania

349 PPW2 a) 2-odcinkowe A6 bloczek 80 kart 3,60

350 PPW3 b) 3-odcinkowe A6 bloczek 80 kart 3,60

351 PPW4 c) 4-odcinkowe A6 bloczek 80 kart 3,60

raport kasowy K-111 (papier samokopiuj¹cy)

352 RK4 a) wiêkszy A4 blok 80 k. 11,50

353 RK5 b) mniejszy A5 blok 80 k. 6,20

Zo-94 karta wynagrodzeñ dla pracownika bud¿etowego (kartonowa, dwustronna)

354 a) format tradycyjny A4 szt. 0,30

355 b) format wyd³u¿ony 1,5 × A4 szt. 0,53

356 c) format podwójny A3 szt. 0,75

357 Os-226 ewidencja wyjœæ w godz. s³u¿bowych (oprawa broszurowa, 32 str.) A4 szt. 6,00

358 DK dziennik korespondencyjny / podawczy (twarda oprawa introlig. szyty)
a) 100 kart A4 szt. 12,50

359 DK2 b) 200 kart A4 szt. 23,00

360 DKS
dziennik korespondencji sekretariatu/pionu (twarda oprawa introlig., szyta, sztywna,

100 kart – z mo¿liwoœci¹ przydzielenia sprawy do za³atwienia konkretnemu
odbiorcy, z terminem realizacji i uwagami o za³atwieniu)

A4 szt. 13,60

361 K-210 ksiêga druków œcis³ego zarachowania (oprawa broszurowa, 40 kart) A4 poziomy szt. 7,50

362 Os-314 karta ewidencji czasu pracy pracownika (kartonowa, dwustronna) A4 szt. 0,30

363 PU BGM-1 karta ewidencji wyposa¿enia pracownika (kartonowa, dwustronna) A5 szt. 0,15

364 KIW22 ksiêga inwentarzowa wyposa¿enia a) oprawa broszurowa 22 karty A4 szt. 6,70

365 KIW b) twarda oprawa introligatorska, szyta,
100 kart A4 szt. 12,50

366 KIW2 c) twarda oprawa introligatorska, szyta,
200 kart A4 szt. 23,00

367 KIWA ksiêga inwentarzowa wydawnictw audiowizualnych (twarda oprawa introlig., szyta,
100 kart) A4 szt. 15,80

368 KST ksiêga œrodków trwa³ych (twarda oprawa introlig., 100 kart) A4 pozioma szt. 12,50

369 KSTb ksiêga œrodków trwa³ych (oprawa broszurowa, 42 karty) A4 pozioma szt. 7,50

370 K-372 spis inwentarza (wywieszka, kartonowa) A5 szt. 0,15

371 AS arkusz spisu z natury (papier samokopiuj¹cy) A4 blok 48 k. 8,80

372 RK5 rachunek (papier samokopiuj¹cy) A5 blok 80 k. 6,20

373 FV5 faktura VAT (papier samokopiuj¹cy) A5 blok 80 k. 6,20

374 FNVAT faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i us³ug
(papier samokopiuj¹cy, orygina³ + 1 kopia) A5 80 kart 6,20

375 PKO polecenie ksiêgowania, „PK”, K-167 a) papier offsetowy A5 blok 100 k. 4,00

376 PKS b) papier samokopiuj¹cy A5 blok 80 k. 6,20

377 K-172 nota ksiêgowa (papier samokopiuj¹cy) A5 pozioma blok 80 k. 6,20

378 K-283 karta kontowa finansowa 2-kolumnowa 2/3 A4 blok 100 k. 5,10

379 K-289 karta kontowa finansowa 3-kolumnowa A4 blok 100 k. 7,40

380 K-331 zestawienie obrotów i sald, oprawa broszurowa A4 szt. 2,80
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381 K-301 karta kontowa materia³owa przebitkowa, papier offsetowy A4 blok 80 k. 7,40

382 KOB ksi¹¿ka obiektu budowlanego (oprawa broszurowa, 38 kart) A4 szt. 9,00

383 KZAM ksi¹¿ka zameldowañ (oprawa broszurowa, 20 kart) A4 szt. 6,40

ksiêga handlowa (dziennik tabelaryczny) „AMERYKANKA”

384 K-186 a) druk niebiesko-czerwony, format wiêkszy 49,5 × 32 cm szt. 18,60

385 K-187 b) druk czarny, ze „skrzyde³kami”, format mniejszy 40 × 29 cm szt. 13,30

386 KKON ksiêga kontowa K-193 oprawa broszurowa A4 50 kart 7,30

387 KDN karta drogowa numerowana A5 pionowy blok 80 k. 8,70

388 OUP oœwiadczenie w sprawie u¿ywania prywatnego pojazdu do celów s³u¿bowych A5 pionowy blok 40 k. 4,00

389 UUP umowa w sprawie u¿ywania pojazdu do celów s³u¿bowych A4 pionowy blok 40 k. 7,50

390 PAZ pud³o archiwizacyjne zbiorcze (53 × 35 × 31 cm), z pokryw¹, dostarczane w stanie z³o¿onym 12,30

391 TA teczki (ok³adki) archiwizacyjne, z tektury bezkwasowej, z taœm¹ bawe³nian¹, bigowane, wym. ca³kowite po roz³o¿eniu
48 × 30,5 cm, pojed. strona ok³adki 21,5 × 30 cm, gruboœæ grzbietu 5 cm 3,90

Dziennik budowy, broszura A4

392 DBCO a) 28 kart offsetowych 5,70

393 DBGO b) 60 kart offsetowych 7,90

394 DBCS c) 28 kart samokopiuj¹cych 7,20

395 DBGS d) 60 kart samokopiuj¹cych 13,60

Wszystkie akcydensy biblioteczne (karty katalogowe, rejestry, ksiêgi, dzienniki, rewersy, kieszonki itp.), a tak¿e specjalistyczne
przezroczyste folie do oprawy ksi¹¿ek, taœmy do regeneracji i konserwacji oraz podpórki przedstawiono na osobnej ofercie (wysy³amy na
¿yczenie lub zapraszamy na stronê internetow¹ www.albero.pl / rozdzia³ ARTYKU£Y BIBLIOTECZNE).

Na naszej stronie www.albero.pl zobaczysz pe³ny asortyment ze zdjêciami, opisem i cenami nastêpuj¹cych artyku³ów:

• puchary

• medale

• statuetki i figurki odlewane lub ceramiczne

• figurki plastikowe
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Oferta informacji wizualnej, obejmuj¹ca oznakowania i tablice z zakresu ochrony ppo¿., ewakuacji, bhp, energetyki itp.
Równie¿ szeroki wybór tabliczek na drzwi, gode³ i herbów miast lub gmin. Mo¿liwoœæ zamówienia znaków nietypowych.
Wszystkie szczegó³y, rodzaje i ceny na stronie www.albero.pl, rozdz. PIKTOGRAMY.

Poni¿ej wyszczególniono najbardziej typowe i najczêœciej zamawiane przez szko³y tabliczki na
drzwi, o wymiarach 10 × 30 cm, z bia³ej p³yty PCV grub. 1 mm (bia³y tekst na niebieskim tle),
odporne na wilgoæ, zabrudzenia i wp³ywy atmosferyczne. Spód zaopatrzony w materia³
samoprzylepny. Cena 9,80 z³/szt.

Tabliczki nietypowe (dowolny napis spoza w/wym. listy) o wymiarach  10 × 30 cm – cena 13,80 z³ netto
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Ilość
zam.

DYREKTOR

DYREKTOR SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

DYREKTOR GIMNAZJUM

DYREKTOR LICEUM

DYREKTOR TECHNIKUM

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

ZASTĘPCA DYREKTORA

WICEDYREKTOR

SEKRETARIAT

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

POKÓJ NAUCZYCIELSKI WF

PEDAGOG

PEDAGOG SZKOLNY

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG SZKOLNY

PEDAGOG I PSYCHOLOG

LOGOPEDA

ŚWIETLICA

KIEROWNIK DZIAŁU
ADMINISTRACYJNEGO

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

KIEROWNIK ADMINISTRACJI

KIEROWNIK GOSPODARCZY

KIEROWNIK
ADMINISTRACYJNO-
-GOSPODARCZY

ADMINISTRACJA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KSIĘGOWOŚĆ-ADMINISTRACJA

KSIĘGOWOŚĆ I KASA

KSIĘGOWOŚĆ

KASA

INTENDENTKA

INTENDENTURA

KADRY

PŁACE

DZIAŁ SOCJALNY

POKÓJ SOCJALNY

Ilość
zam.

POMIESZCZENIE SOCJALNE

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE
ADMINISTRACYJNE

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

DZIAŁ TECHNICZNY

BIBLIOTEKA

CZYTELNIA

GABINET

GABINET LEKARSKI

LEKARZ

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

SALA KONFERENCYJNA

AULA

KSERO

SALA WYKŁADOWA

SALA ZAJĘĆ

SALA KOMPUTEROWA

SALA MULTIMEDIALNA

SALA ZAJĘĆ I ZABAW

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

PRACOWNIA KRAWIECKO-
-DZIEWIARSKA

PRACOWNIA MUZYCZNO-
-TEATRALNA

PRACOWNIA PRZYSTOSOWANIA
DO śYCIA CODZIENNEGO

PRACOWNIA SZTUK
PLASTYCZNYCH

PRACOWNIA TECHNICZNO-
-OGRODNICZA

PRACOWNIA INFORMATYCZNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SALA GIMNASTYCZNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

PRACOWNIA FIZYKI

PRACOWNIA CHEMII

PRACOWNIA INFORMATYKI

LABORATORIUM JĘZYKOWE

LABORATORIUM

ARCHIWUM

KUCHNIA

Ilość
zam.

STOŁÓWKA

STOŁÓWKA SZKOLNA

JADALNIA

PORTIERNIA

WOŹNA

WOŹNY

SZATNIA

SZATNIA DAMSKA

SZATNIA MĘSKA

SZATNIA DLA DZIECI

SZATNIA DLA PERSONELU

SZATNIA I WC

SZATNIA SĘDZIÓW

SZATNIA CHŁOPCÓW

SZATNIA DZIEWCZĄT

WEJŚCIE

WEJŚCIE DO SZKOŁY

WYJŚCIE

TOALETA

TOALETA DLA DZIECI

TOALETA DLA CHŁOPCÓW

TOALETA DLA DZIEWCZĄT

TOALETA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TOALETA DLA PERSONELU

WC CHŁOPCÓW

WC DZIEWCZĄT

WC PERSONELU

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WC MĘSKI

WC DAMSKI

WC

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA DLA DZIECI

MAGAZYN

KOTŁOWNIA

WARSZTAT

KONSERWATOR

PIWNICA

STRYCH

Ilość
zam.

GARAś

SPAWALNIA

STOLARNIA

WARSZTAT ELEKTRYCZNY

PALARNIA

KLASA „0” A

KLASA „0” B

KLASA „0” C

KLASA „0” D

KLASA I A

KLASA I B

KLASA I C

KLASA I D

KLASA II A

KLASA II B

KLASA II C

KLASA II D

KLASA III A

KLASA III B

KLASA III C

KLASA III D

KLASA IV A

KLASA IV B

KLASA IV C

KLASA IV D

KLASA V A

KLASA V B

KLASA V C

KLASA V D

KLASA VI A

KLASA VI B

KLASA VI C

KLASA VI D

KLASA „0”

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI



Numery sal (cyfry) o wymiarach 10 × 10 cm z p³yty PCV jw. Cena 2,00 z³/szt.
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Piktogramy na drzwi wykonane ze sztywnej p³yty PCV w kolorze
bia³ym z niebieskim nadrukiem. Odporne na zabrudzenia i wilgoæ.
Spód z dwustronn¹ taœm¹ przylepn¹.

Piktogram na toaletê dziewczêc¹ (damsk¹) 14,8 × 14,8 cm szt. 4,30

Piktogram na toaletê ch³opiêc¹ (mêsk¹) 14,8 × 14,8 cm szt. 4,30

Regulamin placu zabaw, na p³ycie twardej PCV

a) grub. 1 mm 30 × 42 cm (A3) szt. 39,00

b) grub. 2 mm 42 × 60 cm (A2) szt. 78,00

Regulamin korzystania z boiska szkolnego na p³ycie PCV grub. 2 mm 110 × 50 cm szt. 112,50



396 GP god³o pañstwowe Polski (kartonowe, foliowane) A3 szt. 7,00

397 GOPR

god³o pañstwowe Polski w oprawie, rama ze szk³em i p³yt¹ pilœniow¹ od spodu, na elastycznych
haczykach (mo¿liwoœæ ³atwego demonta¿u np. do umycia szyby). Wymiary wewnêtrzne ramy
30 x 40 cm (prawie A3), zewnêtrzne (ca³kowite) 35,5 x 45,5 cm. God³o wydrukowane jest zgodnie
ze wzorem z Konstytucji RP, na wysokiej jakoœci kartonie lakierowanym. Rama o ciekawym,
eleganckim profilu w kolorze spatynowanego srebra, z zawieszk¹.

szt. 45,00

398 GOZ god³o zewnêtrzne prostok¹tne (na twardej p³ycie PCV odpornej na warunki atmosferyczne) 43 × 51 cm szt. 44,50

403 HERB
herb miasta lub gminy (dowolny, na zamówienie, w pe³nej kolorystyce)

na twardej p³ycie PCV odpornej na warunki atmosferyczne
b) luzem, bez ramki

43 × 51 cm szt. 44,50

404 HERBAL a) w ramce aluminiowej 45 × 53 cm szt. 80,00

FLAGI flagi (dzianina poliestrowa, ró¿ne rozmiary, ró¿ne kraje) przyk³ady najbardziej typowych:

405
406

FLPM
FLPD

Polski a) rozmiar 70 x 110 cm
b) rozmiar 100 x 160 cm

29,00
53,00

407
408

FLUM
FLUD

Unii Europejskiej c) rozmiar 70 x 110 cm
d) rozmiar 100 x 160 cm

60,00
92,00

409 bia³o-¿ó³ta (papieska) 70 x 110 cm 29,00

410 bia³o-b³êkitna (Maryjna) 70 x 110 cm 29,00

411 TDP teczka do podpisu, 15 tekturowych kart w oprawie introligatorskiej A4 szt. 25,40

412 SA4 skorowidz alfabetyczny (twarda oprawa introligatorska, 100 kart, z podciêciami na litery alfabetu)
a) wiêkszy A4 szt. 14,00

413 SA5 b) mniejszy A5 szt. 11,00

teczka akt osobowych „ABC”

414 TAO

a) teczka akt osobowych preszpanowa, wykonana z wysokiej jakoœci spilœnionej tektury, czyli tzw.
preszpanu. Odporna i wytrzyma³a na d³ugotrwa³e u¿ytkowanie. Wewn¹trz trzy przegródki do
wpinania akt: A, B i C, z kartami spisu treœci formatu A-4, na 62 pozycje. 6 kolorów ok³adek:
czerwony, niebieski, ¿ó³ty, zielony, pomarañczowy, granatowy

A4 szt. 6,00

415 TAOT b) twarda oprawa introligatorska (na wzór segregatora) z mo¿liwoœci¹ pionowego ustawienia na pó³ce A4 szt. 11,00

416 WTAO wk³ad do teczki akt osobowych (kartonowy, dwustronny)
a) wzór A A4 szt. 0,30

417 b) wzór B A4 szt. 0,30

418 c) wzór C A4 szt. 0,30

419 KREDA B1 kreda bia³a, s³upki kwadratowe. Do pisania i rysowania, ma³opyl¹ca pud. 50 szt. 4,10

420 KREDA M8 kreda bia³a, s³upki okr¹g³e (walce). Do pisania i rysowania, niepyl¹ca pud. 50 szt. 4,10

421 KREK kreda kolorowa (5 kolorów), s³upki kwadratowe, miêkka pud. 50 szt. 7,30
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399. GEM – God³o blaszane,
emaliowane, owalne, wypuk³e
(tarcza herbowa Polski na tle
szarego pola owalnego),
wykonane rêcznie tradycyjn¹
metod¹ nak³adania na blasze
wielu warstw farb emalierskich
i wypalania w piecu o temp.
do 900oC, wyj¹tkowo trwa³e,
odporne na zabrudzenia
i zarysowania, nie ulegaj¹ce
blakniêciu, zaopatrzone jest
w dwa otwory do mocowania
wymiary: 40 × 50 cm,
cena za sztukê 205,00 z³

400. szyld z nazw¹ szko³y, blaszany, emaliowany, wypuk³y; metoda
wykonania i trwa³oœæ j.w. Cena zale¿na jest od iloœci zastosowanych liter
i wielkoœci tablicy

402.
format 40 × 30 cm
cena 135,00

401.
format 30 × 20 cm
cena 83,00

Szyldy (tabliczki) z numerem budynku i/lub nazw¹ ulicy, emaliowane, wypuk³e, wypalane w piecu podobnie jak god³o
i szyld powy¿ej.

Przyk³adowe formaty:
a) format 75 cm x 25 cm (dwa lub 3 wiersze) 207,00
b) format 90 cm x 30 cm (3 wiersze) 297,00



422 AP30
Apteczka metalowa AP30 o wymiarach 220 mm × 320 mm × 110 mm (szerokoœæ × wysokoœæ × g³êbokoœæ). Rozstaw
pó³ek wewn¹trz 105mm. Pomalowana na bia³y kolor. Trwa³a, funkcjonalna i estetyczna. Apteczka sprzedawana bez
wyposa¿enia (dostêpne oddzielnie w naszym sklepie).

47,60/szt.

423 AP40
Apteczka metalowa AP40 o wymiarach 240 mm × 390 mm × 110 mm (szerokoœæ × wysokoœæ × g³êbokoœæ). Rozstaw
pó³ek wewn¹trz 130 mm. Pomalowana na bia³y kolor. Trwa³a, funkcjonalna i estetyczna. Apteczka sprzedawana bez
wyposa¿enia (dostêpne oddzielnie w naszym sklepie).

51,80/szt.

424 WYPA

Podstawowe wyposa¿enie apteczki pierwszej pomocy. W sk³ad zestawu wchodz¹: Opatrunek indywidualny du¿y 1 szt.
Opaska dziana 4×5 4 szt. Opaska dziana 4×10 4 szt. Opaska dziana 4×15 1 szt. Opatrunek indywidualny ma³y 1 op. Plaster
opatrunkowy na tkaninie 6 cm × 20 cm 1 op. Kompres z gazy ja³owej 5×5 1 szt. Kompres z gazy ja³owej 7×7 1 szt.
Kompres z gazy ja³owej 10×10 1 szt. Chusta trójk¹tna 1szt. Gaza opatrunkowa 1/4 m2 1 szt. Opaska elastyczna 1 szt.
Omnipor / Polopor 25 mm × 5 m 1 szt. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. Woda utleniona 100 g 1 op. Rêkawice
lateksowe 2 szt. No¿yczki 1 szt.

27,90/szt.

425 WYPAK

Podstawowe wyposa¿enie apteczki pierwszej pomocy z kocem ratunkowym. W sk³ad zestawu wchodz¹: Koc ratunkowy
1szt. Opatrunek indywidualny du¿y 1 szt. Opaska dziana 4×5 4 szt. Opaska dziana 4×10 4 szt. Opaska dziana 4×15 1 szt.
Opatrunek indywidualny ma³y 1 op. Plaster opatrunkowy na tkaninie 6cm×20cm 1 op. Kompres z gazy ja³owej 5×5 1 szt.
Kompres z gazy ja³owej 7×7 1 szt. Kompres z gazy ja³owej 10×10 1 szt. Chusta trójk¹tna 1 szt. Gaza opatrunkowa 1/4 m2 1
szt. Opaska elastyczna 1 szt. Omnipor / Polopor 25 mm × 5 m 1 szt. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. Woda
utleniona 100 g 1 op. Rêkawice lateksowe 2 szt. No¿yczki 1 szt.

32,00/szt.

426 GAS2

Gaœnica proszkowa 2 kg typ ABC. Posiada Œwiadectwo Dopuszczenia Wyrobu Do U¿ytkowania w Ochronie
Przeciwpo¿arowej wydane zgodnie z norm¹ PN-EN3. Posiadaja niezbêdne certyfikaty europejskie CE 0062. Nadaje siê do
gaszenia grup po¿arowych ABC: A – gaszenie po¿arów, w których wystêpuje zjawisko spalania ¿arowego np. drewno,
papier, tkanin B – gaszenie po¿arów cieczy palnych i substacji sta³ych topi¹cych siê np. benzyn, alkoholi, olejów,
t³uszczów, lakierów C – gaszenie gazów palnych np. propan, acetylen, gazu ziemnego Czas dzia³ania: minimum 6 sek.
Waga ok 3,8 kg. Znajdzie zastosowanie jako gaœnica samochodowa dla pojazdów powy¿ej 3,5 t oraz dla ochrony obiektów
(2 kg proszku na 100 m2).

56,00/szt.

427 GAS4

Gaœnica proszkowa 4 kg typ ABC. Posiada Œwiadectwo Dopuszczenia Wyrobu Do U¿ytkowania w Ochronie
Przeciwpo¿arowej wydane zgodnie z norm¹ PN-EN3. Posiadaja niezbêdne certyfikaty europejskie CE 0062. Nadaje siê do
gaszenia grup po¿arowych ABC: A – gaszenie po¿arów, w których wystêpuje zjawisko spalania ¿arowego np. drewno,
papier, tkanin B – gaszenie po¿arów cieczy palnych i substacji sta³ych topi¹cych siê np. benzyn, alkoholi, olejów,
t³uszczów, lakierów C – gaszenie gazów palnych np. propan, acetylen, gazu ziemnego Czas dzia³ania: minimum 9 sek.
Waga ok 7 kg. Znajdzie zastosowanie dla ochrony obiektów, magazynów itp.

82,60/szt.

428 GAS6

Gaœnica proszkowa 6kg typ ABC. Posiada Œwiadectwo Dopuszczenia Wyrobu Do U¿ytkowania w Ochronie
Przeciwpo¿arowej wydane zgodnie z norm¹ PN-EN3. Posiadaja niezbêdne certyfikaty europejskie CE 0062. Nadaje siê do
gaszenia grup po¿arowych ABC: A – gaszenie po¿arów, w których wystêpuje zjawisko spalania ¿arowego np. drewno,
papier, tkanin B – gaszenie po¿arów cieczy palnych i substacji sta³ych topi¹cych siê np. benzyn, alkoholi, olejów,
t³uszczów, lakierów C – gaszenie gazów palnych np. propan, acetylen, gazu ziemnego Czas dzia³ania: minimum 9 sek.
Waga ok 10 kg. Znajdzie zastosowanie dla ochrony obiektów, magazynów itp.

89,60/szt.

429 H2520
Hydrant wewnêtrzny przeciwpo¿arowy 25/20 z wê¿em pó³sztywnym. Wymiary szafki hydrantowej: wysokoœæ: 650 mm
szerokoœæ: 700 mm g³êbokoœæ: 250 mm Parametry wê¿a: 25 mm œrednica, d³ugoœæ 20 mb. Wymiary wnêki potrzebnej do
monta¿u szafki wnêkowej: wysokoœæ: 670 mm szerokoœæ: 720 mm g³êbokoœæ: 260 mm

845,00/szt.

430 H2530
Hydrant wewnêtrzny przeciwpo¿arowy 25/30 z wê¿em pó³sztywnym. Wymiary szafki hydrantowej: wysokoœæ: 650 mm
szerokoœæ: 700 mm g³êbokoœæ: 250 mm Parametry wê¿a: 25 mm œrednica, d³ugoœæ 30mb. Wymiary wnêki potrzebnej do
monta¿u szafki wnêkowej: wysokoœæ: 670 mm szerokoœæ: 720 mm g³êbokoœæ: 260 mm

908,00/szt.

431 H5220
Hydrant wewnêtrzny przeciwpo¿arowy 52/20 z wê¿em p³askosk³adanym. Wymiary szafki hydrantowej: wysokoœæ:
656 mm szerokoœæ: 436mm Parametry wê¿a: 52 mm œrednica, d³ugoœæ 20 mb. Wymiary wnêki potrzebnej do monta¿u
szafki wnêkowej: wysokoœæ: 515 mm szerokoœæ: 386 mm g³êbokoœæ: 240 mm

364,00/szt.

432 SZH52

Szfa hydrantowa 52. Szafka mo¿e byæ zamykana na zamek:
– Euro – pokrêtny z plomb¹
– Patent – zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach
Wymiary szafki hydrantowej: wysokoœæ: 565mm; szerokoœæ: 436 mm
Wymiary wnêki potrzebnej do monta¿u: wysokoœæ: 515 mm; szerokoœæ: 386 mm; g³êbokoœæ: 240 mm

117,60/szt.

433 SZG6

Szafka metalowa na gaœnicê. Wykonana z blachy o gruboœci 1 mm, mo¿e byæ wyposa¿ona w zamek EURO (mo¿liwoœæ
za³o¿enia plomby) lub zamek PATENT (kluczyk). Przy zamku PATENT kluczyk do otwierania szafki znajduje siê za
szybk¹, któr¹ w nag³ych wypadkach u¿ycia gaœnicy zbijamy i wyjmujemy kluczyk do otwierania. Drzwi szafek mog¹ byæ
pe³ne z blachy lub z okienkami z ple×i. Wykonane w kolorze czerwonym RAL 3000 i odpowiednio oznakowane znakiem.
Wymiary: wysokoœæ: 650 mm szerokoœæ: 320 mm g³êbokoœæ: 250 mm

114,80/szt.

434 SZG6TW

Szafka z polietylenu na gaœnicê. Wodoszczelne i py³oszczelne (odporne na zanieczyszczenia atmosferyczne), wykonane
z wysoko udarowego polietylenu, odpornego na zmiany temperatury (od – 40°C do + 80°C), lekkie i wytrzyma³e na
uderzenia, odporne na korozjê – zamki ze stali nierdzewnej, nie iskrz¹ce, ³atwe do zamocowania, wyposa¿one w wieszak na
gaœnicê. Wymiary: Wysokoœæ: 611 mm Szerokoœæ: 310 mm G³êbokoœæ 250 mm Przeznaczone na gaœnicê 6 kg.

138,60/szt.

435 SZKLEW Skrzynka metalowa na klucz ewakuacyjny wykonana jest z blachy o gruboœci 1 mm, wyposa¿ona w zamek PATENT,
w kolorze czerwonym RAL 3000, lub bia³ym. Wymiary: Wysokoœæ: 155 mm Szerokoœæ: 105 mm G³êbokoœæ: 42 mm

27,30/szt.

436 SZKOC
Szafka metalowa na koc gaœniczy wykonana jest z blachy o gruboœci 1 mm, wyposa¿ona w zamek EURO, w kolorze
czerwonym RAL 3000 i odpowiednio oznakowana znakiem (koc gaœniczy).
Wymiary: Wysokoœæ: 240 mm Szerokoœæ: 390 mm G³êbokoœæ: 110 mm

57,40/szt.
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