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Zestawienie zakończonych projektów, zadań, konkursów, akcji oraz inwestycji
zrealizowanych w latach 2010-2014.

I. Projekty unijne
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zrealizowane
zostały trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - dwa przy
współudziale innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu:
1. Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na
rynku pracy w roku szkolnym 2009/2010 (wsparciem objętych 384 uczniów)
2. Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu
Sochaczewskiego w okresie do października 2010 do czerwca 2013 roku (1042
uczestników)
oraz jeden projekt własny:
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty
kształcenia do wymogów rynku pracy – od października 2009 do lipca 2012 roku (75.
uczestników projektu)

Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na
rynku pracy
Założeniem projektu było zorganizowanie dla uczniów technikum i zsz:
 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (z matematyki, języka angielskiego, oraz
przedmiotów zawodowych)
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 zajęć pozalekcyjnych (z matematyki, z języka angielskiego, biologii, geografii,
przedsiębiorczości, informatyki)
 warsztatów psychologicznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę
psychologów.
Otrzymaliśmy wiele pomocy dydaktycznych, min. dwie tablice interaktywne, dwa
urządzenia wielofunkcyjne (drukarka + skaner). Ponadto podręczniki, zeszyty ćwiczeń, kalkulatory,
tablice wzorów matematycznych, próbne arkusze maturalne, papier xero.
Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu
Sochaczewskiego
Uczniowie technikum i zsz mogli skorzystać tak jak poprzednio:
 z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (z matematyki, języka angielskiego, oraz
przedmiotów zawodowych)
 z zajęć pozalekcyjnych (z matematyki, z języka angielskiego, języka niemieckiego,
geografii, przedsiębiorczości, informatyki)
 ze wsparcia psychologicznego w postaci warsztatów Akademia Liderów – warsztaty
psychologiczno-pedagogiczne realizowane przez firmę BCRS z Warszawy
(zdobywali wiedzę dotyczącą rynku pracy, odporności na stres, płci mózgu,
asertywności)
 z warsztatów z języka angielskiego realizowanych przez firmę Lang LTC Sp. z o.o. Licencja na lepszą przyszłość (zajęcia językowe dla wybranej młodzieży
wyselekcjonowanej po testach prowadzone były w 5.-7. osobowych grupach po
to, by przygotować młodzież do egzaminu i zdobycia certyfikatu językowego
Cambridge ESOL.

Podobnie jak wcześniej uzyskaliśmy sprzęt i pomoce dydaktyczne, min. 6 telewizorów,
2 radiomagnetofony, 10 komputerów stacjonarnych, 2 skanery, podręczniki, materiały
ćwiczeniowe, materiały biurowe, artykuły papiernicze, notesy i długopisy dla wszystkich
uczestników projektu.
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty
kształcenia do wymogów rynku pracy
Projekt przewidywał realizację 9 zadań rozłożonych na 3 lata:
 zarządzanie projektem
 rekrutacja i promocja (w ramach projektu powstał film o szkole. Miał na celu
wypromowanie

kształcenia

zawodowego,

prezentację

oferty

edukacyjnej

proponowanej w ramach projektu oraz wzrost zainteresowania kształceniem
zawodowym

wśród

gimnazjalistów

wybranych

pięciu

gimnazjów

powiatu

sochaczewskiego
 spotkania o tematyce prozawodowej, badające wiedzę na temat szkolnictwa
zawodowego, promujące i zachęcające do uczestnictwa w projekcie
 kurs języka angielskiego zawodowego (zajęcia rozszerzyły znajomość języka
obcego o specjalistyczne słownictwo, charakterystyczne dla danego zawodu)
 program specjalizacji dla technikum (autorski program specjalizacji dla technikum „Dźwignice i przenośniki”, który przygotował do podjęcia pracy, ułatwił zdobycie
pracy na lokalnym rynku oraz pozwolił nabyć specjalność w ramach zawodu technik
mechanik
 klasopracownia dla ślusarzy (utworzono pracownię dla ślusarzy ze stanowiskami
wyposażonymi w podstawowe pomoce dydaktyczne, stworzono 15 stanowisk
ślusarskich, wyposażonych w stoły ślusarskie, komplety narzędzi pomocniczych i
komplety narzędzi do obróbki ręcznej, zgromadzono biblioteczkę ślusarza)
 kursy komputerowego wspomagania konstrukcji (25 uczniów technikum oraz 25
uczniów zasadniczej szkoły zawodowej poznało podstawy tworzenia rysunku
maszynowego przy użyciu oprogramowania AutoCAD)
 uprawnienia do kierowania pojazdami (30. uczniów technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej w ZSCKP w ramach zadania 8. uzyskało uprawnienia do kierowania
pojazdami kategorii „B”)
 uprawnienia spawalnicze (grupa 30. osób, składająca się z uczniów zasadniczej
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szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz oraz technikum mechanicznego uzyskała
dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia spawalnicze metodą 111).
Wartość projektu - 333414 PLN (w tym wsparcie finansowe ze środków UE 289 021 PLN oraz wkład powiatu - 44 393 PLN)

II. Konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz działania dydaktyczne
 Realizacja dwóch innowacji pedagogicznych wpisanych do wykazu mazowieckiego
Kuratora Oświaty: Sochaczew – moja mała Ojczyzna, Fizyka i sport
 Corocznie Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny
 Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Z poprawną polszczyzną na co dzień
 Konkurs na reportaż ogólnopolski Reporter
 Powiatowe Dni Retoryki organizowane przez Teresiński Ośrodek Kultury
 SPAT - uczniowie wystąpili na przeglądzie ze spektaklem „Krzesła” wg. Ireneusza
Iredyńskiego
 Ogólnopolski Konkurs Historyczny Tęcza
 Konkurs Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku na esej: Polska
Prezydencja w Radzie UE
 Olimpiada historyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
 Nie wykluczam – konkurs pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Fascynujący świat natury
 Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – 1 osoba awansowała do drugiego
etapu


Olimpiada Wiedzy Ekologicznej



Olimpiada Wiedzy Katolickiej



Olimpiada Wiedzy Budowlanej – finalista Krzysztof Pruski
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Olimpiada Logistyczna - - finalistka Katarzyna Bejmowicz



Olimpiada Wiedzy Technicznej

 Szkolne coroczne Konkursy Wiedzy o Rosji
 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 coroczne uczestnictwo w ogólnopolskiej próbnej maturze OPERONU i Gazety
Wyborczej
 coroczne diagnozy pierwszoklasistów z języka polskiego, języka angielskiego i
matematyki przeprowadzane przez naszych nauczycieli oraz uczestnictwo w testach
kompetencji matematycznych i polonistycznych „Połowa drogi” przygotowanych
przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 standaryzacja egzaminu maturalnego z języka angielskiego na rzecz Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
 Program PISA - zostaliśmy zaproszeni do udziału w międzynarodowym programie
PISA (Programme for International Student Assessment), prowadzonym przez
Instytut Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej. To już czwarta edycja programu, który oceniała wiedzę i
umiejętności uczniów. Badanie odbywało się w wybranych 400 szkołach publicznych
i niepublicznych w Polsce. Wyniki posłużyły do stworzenia raportu i wypracowania
międzynarodowych standardów egzaminacyjnych.
 Laboratorium Myślenia realizowane wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych w
klasach I i II ZSZ – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce
 regionalny program stypendialny Maziowa – stypendia dla uczniów dla szczególnie
uzdolnionych z programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków UE dla
Marty Czekalskiej
 Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących propagowała postawy patriotyczne i
kultywowanie tradycji poprzez organizowanie okolicznościowych apeli i realizację
projektu Moja mała Ojczyzna, historia osadnictwa Olendrów na terenach
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nadwiślańskich, nauczyciele historii zorganizowali i przeprowadzili symulację
wyborów prezydenckich
 propagowany był Rok Marii Skłodowskiej–Curie i obchody Międzynarodowego Roku
Chemii 2011 (konkurs na plakat, konkurs na portret Marii Skłodowskiej–Curie,
konkurs wiedzy o promieniotwórczości oraz życiu i dokonaniach Noblistki, sesja
popularnonaukowa dotycząca jej życia i dokonań)
 Rok 2012 Rokiem Zbigniewa Herberta – konkurs recytatorski
 program profilaktyki „Stop HCV” - pilotażowy program profilaktyki zakażeń HCV
 działania edukacyjno–wychowawcze, wycieczki klasowe, wyjazdy do teatru,
wycieczki edukacyjne do Sejmu i Sądu Rejonowego w Sochaczewie, wyjścia do kina,
wyjazdy integracyjne klas pierwszych liceum i technikum, uczestnictwo klas
maturalnych

edukacyjnych

targach

edukacyjnych

-

Międzynarodowy Salon

Edukacyjny PRSPEKTYWY 2010, 2011, 2012, 2013, wycieczki do Kazimierza
Dolnego, do Muzeum Powstania Warszawskiego, na Cmentarz Powązkowski, do
Świerku do Instytutu Fizyki Jądrowej (zwiedzanie reaktora jądrowego, wykłady z
fizyki jądrowej), do Muzeum Techniki (wysłuchanie wykładu o lotach kosmicznych),
do Instytutu Struktury Jądra Atomowego w Warszawie (wykłady poświęcone fizyce
jądrowej i pokaz cyklotronu), do Warszawy na różne seanse filmowe i do kina
Mazowsze (np. „Bitwa pod Wiedniem”, „Syberiada”, „Baczyński”). Młodzież
obejrzała również w spektakle w teatrach warszawskich i łódzkich (min. Teatr
Powszechny „Mayday 2", Teatr Muzyczny „Łajza”, Palladium – „Projekt Sofokles”,
„Dziady”, „Lalka”).
 liczne zawody sportowe: min. udział w turnieju o Puchar ZNP, Turnieju
Mikołajkowym i w Turnieju o Puchar Iłowa, w turniejach towarzyskich, tenisie
stołowym w Mistrzostwach Powiatu, zawody pływackie - Mistrzostwa Sochaczewa,
biegi z okazji Dnia Niepodległości, XIX Europejskie Biegi Młodych Europejczyków,
mecze sparingowe z innymi drużynami szkół ponadgimnazjanych powiatu
 wieloletnia działalność szkolnej gazetki „Cichacz2” doceniona nagrodą wyd.
ANGORY, warsztatach 2012 i 2013 roku udział w warsztatach dziennikarskich
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organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania Informatyki i Administracji w
Warszawie – dwukrotnie: w październiku i w marcu. Uczniowie spotkali się ze
znanymi dziennikarzami (Beata Tadla, Kuba Klawitter, Bogdan Pierzchała), którzy
prowadzili z nimi zajęcia praktyczne w różnych grupach tematycznych – radio, prasa,
telewizja. Uczestnicy warsztatów poznali pracę dziennikarza, tajemnice montażu
telewizyjnego i radiowego wspólnie przygotowywali programy rozrywkowe
 Konkurs Młodych Dziennikarzy organizowany przez tygodnik Ziemia Sochaczewska
w związku z redagowaniem szkolnego Miesięcznika Cichacz2 – nagroda
indywidualna dla Natalii Brzezińskiej za cykl felietonów „a rebours”
 Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH MATES
 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pawie Pióro” organizowany przez Zespół Szkół
Poligraficznych i Księgarskich w Krakowie
 Konkurs z fizyki „Lwiątko” oraz projekt ”Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie”
oraz „Zjawiska optyczne w fotografii” , 2 projekty edukacyjne „Laser” i „Układy
scalone dioda, tranzystor”
 zajęcia w ramach programów profilaktycznych, np. program „Stres pod kontrolą”,
program profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi „Różowa wstążka”

III. Akcje i działania wychowawcze
 Warsztaty dla uczniów klas pierwszych – „ Bezpiecznie w drodze do szkoły” – zajęcia
prowadzone przez funkcjonariuszy z wydziału ds. nieletnich Komendy Powiatowej
Policji w Sochaczewie. Młodzież uzyskała informacje dotyczące sposobów radzenia
sobie w sytuacjach zagrożeń w drodze do szkoły oraz nabyła umiejętności
asertywnych zachowań w stosunku do osób, które mogą stanowić potencjalne
zagrożenie
 Warsztaty dla uczniów klas pierwszych – „Jestem odpowiedzialny”– zajęcia
prowadzone przez funkcjonariuszy z wydziału ds. nieletnich Komendy Powiatowej
Policji w Sochaczewie. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży
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odpowiedzialności za siebie i innych w różnych sytuacjach społecznych.
Przypomnienie zasad prawnych i moralnych, do których młodzi ludzie powinni się
stosować i je przestrzegać. Uczniowie otrzymali informacje dotyczące konsekwencji
braku przestrzegania ogólnie przyjętych zasad
 Spotkanie szkoleniowe dla uczniów klas drugich „Cyberprzemoc i uzależnienie od
komputera”. Zajęcia dotyczące cyberprzmocy zostały wprowadzone z uwagi na coraz
większe

zagrożenie

wynikające

z

nieumiejętnego

korzystania

z

portali

społecznościowych i innych stron internetowych. Młodzież uzyskała informacje
niezbędne do ochrony w sytuacji zagrożenia
 Warsztaty dla uczniów klas maturalnych i klas trzecich technikum – „Bezpiecznie na
drodze” realizowane przez funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Sochaczewie. Głównym założeniem programu realizowanego
cyklicznie w naszej szkole jest podniesienie stanu bezpieczeństwa i świadomości
wśród młodych ludzi, którzy są lub będą kierowcami
 Coroczne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych – „Dopalacze i inne środki
psychoaktywne” realizowane przez terapeutę TZN Sławomira Szadkowskiego.
Warsztaty miały na celu pokazanie, jakie spustoszenie dokonuje się w organizmie
młodych ludzi po zażyciu substancji - dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.
 Spotkanie z przedstawicielem Sanepid – u w Sochaczewie, p. Renatą Gajdą „Dziękuję,
nie palę”, skierowane do całej społeczności uczniowskiej. Przekaz poprzez plakaty
wykonane przez uczniów, ulotki, informatory, testy, quizy. Uczniowie mieli
możliwość sprawdzenia pojemności płuc przez badanie spirometryczne
 Udział w konferencji „Bezpieczeństwo na terenie miasta Sochaczewa a nowe
narkotyki”. Informacje uzyskane podczas spotkania nauczyciele wykorzystują na
zajęciach z uczniami
 Warsztaty „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie po 1 sierpnia 2010 r”.
 Warsztaty dla rodziców uczniów klas pierwszych „Nowe narkotyki”. Rodzice
otrzymali informacje w formie broszur wydanych z inicjatywy Starostwa
Powiatowego w Sochaczewie
 Konkurs „8 Wspaniałych”, w którym, jak co roku, wzięli udział nasi uczniowie. Nasza
szkoła jest współorganizatorem konkursu wraz ze Starostwem Powiatowym, który ma
na celu szerzenie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, a także zachęcanie
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instytucji i osób prywatnych do włączania się w ten szczytny cel. Laureatem tej edycji
uczeń naszej szkoły Krystian Orzeszek, który otrzymał wyróżnienie w konkursie
ogólnopolskim a rok później Andżelika Jaworska
 Udział w konferencji zorganizowanej przez Europejski Instytut „SOCRATES
SCOLA” zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni
 Akcje promujące zdrowe odżywianie – „Bulimia, anoreksja”. Dotarcie do
świadomości młodych ludzi poprzez plakaty, indywidualne rozmowy z pielęgniarką
szkolną, prelekcje dla klas i filmy w związku z narastającymi problemami odżywiania
dzieci i młodzieży
 „Tanoreksja – uzależnienie od opalania” coroczna akcja mająca na celu ukazanie
niebezpieczeństw związanych z nadmiernym opalaniem. W zajęciach biorą udział
uczniowie klas drugich, a do pozostałych uczniów skierowane są informacje na
plakatach
 Jak radzić sobie ze stresem, zajęcia z psychologiem mające na celu praktyczne
zastosowanie nabytej wiedzy
 „Transplantacja - jestem na tak”. Udział nauczycieli i uczniów w konferencji
zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, mającej uświadomić
znaczenie transplantacji w ratowaniu życia ludzkiego
 „Autyzm i Zespół Aspergera”. Warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, których celem było przybliżenie problemu
dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera, w tym uczniów szkoły
 Akcja charytatywna na rzecz uczennicy pochodzącej z Ukrainy oraz pogorzelców z
naszej szkoły i powodzian. Akcje polegały na zbiórce odzieży, mebli, wyposażenia
AGD i RTV, żywności oraz pomoc materialnej
 Spotkanie z przedstawicielem Sanepid–u w Żyrardowie do spraw profilaktyki dzieci i
młodzieży. Warsztaty skierowane były do uczniów II klas zawodowych, miały na celu
podniesieni świadomości zagrożenia chorobami nowotworowymi
 „Depresja dzieci i młodzieży” – szkolenie dla pedagogów w celu przybliżenia
problemów związanych z depresjami i sposobami diagnozowania uczniów
 Warsztaty zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji - „Niebieska Karta”.
Funkcjonariusze przedstawili założenia wynikające ze zmian w zakładaniu i
prowadzeniu kart
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 Warsztaty „Po męsku o dojrzewaniu” skierowane do chłopców klas pierwszych,
przeprowadzone przez prelegenta działu Profilaktyki i Edukacji PROCTER &
GAMBLE, mające na celu uświadomienie znaczenia przestrzegania higieny osobistej
w okresie dojrzewania
 Warsztaty zorganizowane przez Społeczny Komitet ds. AIDS/HIV „Wszystko o
AIDS/HIV” skierowane do wszystkich uczniów klas maturalnych i klas trzecich
technikum. Podczas zajęć uczniowie pracowali metodami aktywizującymi, poznali
zagrożenia oraz mity i prawdy związane z AIDS i HIV
 W szkole od wielu lat prowadzana jest akcja „Szafa”, polegająca na zbieraniu przez
młodzież i pracowników szkoły odzieży, która przekazywana jest osobom
potrzebującym. Zbiórka dotyczy także mebli, sprzętu RTV, AGD i żywności
 Świetlica szkolna organizowała akcje i konkursy - „Najpiękniejsza jest moja
Ojczyzna”- Powiatowy Konkurs Fotograficzny, „Mazowsze bliskie sercu”- V
Wojewódzki

Konkurs

Fotograficzny,

Szkolne

Konkursy

Bożonarodzeniowe

„Najpiękniejsze ozdoby i dekoracje świąteczne”, „Fotopołowy”

- konkurs

fotograficzny, Szkolne Konkursy Plastyczne na najlepszy plakat antynikotynowy,
Wielkanocne Konkursy na najpiękniejszą pisankę
 akcje charytatywne: zbiórka nakrętek plastikowych oraz makulatury na rzecz
sfinansowania wózka inwalidzkiego dla naszego absolwenta, zbiórka pluszaków z
okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, sprzedaż kart bożoranodzeniowych i
wielkanocnych na rzecz osób niepełnosprawnych wydanych przez wyd. AMUN,
„Góra Grosza” - zbiórka monet dla Towarzystwa „Nasz Dom”, coroczna loteria na
rzecz WOŚP, „Na ratunek Kacperkowi” - zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na
białaczkę Kaperka Janiaka, udział w konkursie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
na zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska Azorek w Sochaczewie - certyfikat
Przyjaciela Zwierząt, „Święty Mikołaj”- przekazanie zebranych zabawek dla chorych
dzieci w Szpitalu Powiatowym oraz do świetlicy KLEKS
 kampanie i akcje profilaktyczno-wychowawcze: organizacja debaty samorządowej
dot. bezpieczeństwa uczniów i wyjść ze szkoły, organizacja „Dnia Młodzieży”,
organizacja debaty samorządowej dot. sposobów ograniczenia palenia papierosów na
terenie szkoły z udziałem przedstawicielki Sanepid Sochaczew, organizacja wystawy
prac plastycznych osób niepełnosprawnych w szkole, „Dzień Bez Papierosa” - szkolna
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kampania antynikotynowa, „Zdrowie zamiast kwiatka” - kampania prozdrowotna z
okazji Dnia Kobiet w formie happeningu na terenie miasta,
 kiermasze:

cyklicznie

kiermasze

podręczników

szkolnych,

kiermasz

ozdób

bożonarodzeniowych, kiermasz dekoracji i stroików wielkanocnych
 projekt ekologiczny „Ekologia na co dzień”, w tym sprzątanie świata (zbiórka
elektroodpadów, opracowanie, przeprowadzenie i wyciągniecie wniosków z ankiety
dot. świadomości ekologicznej uczniów, cykl spotkań z przedstawicielami Fundacji
„Nasza Ziemia”, zbiórka i przekazanie elektroodpadów na rzecz Towarzystwa Opieki
Nad Ociemniałymi w Laskach/k Warszawy, Świadomy wie, co zrobić z ZSEE - w
ramach Eko-Projektu; „Woda to Skarb” - Kampania na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju
 kampanie i akcje profilaktyczne: kampania na rzecz Honorowego Krwiodawstwa,
kampania na rzecz Fundacji „Dar Życia”- prelekcja, rejestracja kandydatów na
dawców szpiku kostnego, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje” we współpracy
z Fundacją „La Strada”, Światowy Dzień Bez Papierosa, Światowy Dzień
Zapobiegania Narkomanii
 cykliczne wystawy zdjęć autorstwa naszych uczniów dla uchwycenia walorów
estetycznych zmieniających się pór roku („Wiosna…ach to ty”, „Jesień to pora
gwarna i wesoła”), wystawy i gazetki okolicznościowe z okazji świąt państwowych w
ramach kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów (Rocznica Odzyskania
Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, 25 Rocznica Pierwszych Wolnych
Wyborów)

IV. Inwestycje budowlane i remontowe wykonane przez ZSCKP
Zestawienie i koszt prac remontowych w 2011 r.
L. p.

Zakres remontu

1.

Roboty remontowo- malarskie siłowni
z wejściem do sali gimnastycznej

Wartość brutto

Płatne ze
środków

4.600,00 budżetowych

11

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51
96 – 500 Sochaczew
tel./fax. (046) 862 23 26 e-mail sekretariat_ckp@wp.pl
www.zsckp-sochaczew.interkam.pl

3.936,00 budżetowych

2.

Roboty remontowo- malarskie dyżurki
na parterze budynku głównego

3.

Remont sali pod pracownię
komputerową (nr pom. 319 I piętro
budynku warsztatowego)

4.

Remont części korytarza I pietro
budynku warsztatowego

7.589,10 budżetowych

5.

Remont pracowni ( nr 101)
z przebudową wejścia od strony
magazynu na parterze budynku
warsztatowego

16.182,47 budżetowych

Razem

18.000,00 budżetowych

50.307,57

Zestawienie i koszt prac remontowych w 2012 r.
L. p.

Zakres remontu

Wartość brutto

Płatne ze
środków

1.

Roboty remontowo- malarskie
korytarza parteru budynku
warsztatowego

17.998,64 budżetowych

2.

Roboty remontowo- posadzkarskie
korytarza na parterze budynku
warsztatowego

21 111,72 budżetowych
1.888,28 ze środków
WRD (dotacja
PZU)

3.

Roboty remontowo- malarskie
pomieszczeń szatni w piwnicy szkolnej

28.000,00 budżetowych

4.

Ułożenie terrakoty w prac nr 101 na
parterze budynku CKP
Razem

5.000,00 Rada Rodziców
73.998,64

Zestawienie i koszt prac remontowych w 2013 r.
L. p.

Zakres remontu

1.

Naprawa nawierzchni parkingu

2.

Roboty remontowo- malarskie
pomieszczeń szatni w piwnicy szkolnej

Wartość brutto

Płatne ze
środków

4.000,00 sponsoring
25.000,00 budżetowych
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3.

Naprawa pokrycia dachowego z
montażem papy termozgrzewalnej na
łączniku szkoły
Razem

1.850,00 budżetowych

30.850,00

Zestawienie prac remontowych w 2014 r.

Wartość brutto

Płatne ze
środków

L. p.

Zakres remontu

1.

Roboty remontowo- malarskie
pomieszczeń szatni w piwnicy szkolnej

2.

Malowanie 4 pomieszczeń
administracji i obsługi szkoły

3.000,00 sponsoring

3.

Remont podłóg w 2 pomieszczeniach
administracji i obsługi szkoły

2.000,00 budżetowych

Razem

25.000,00 budżetowych

30.000,00
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