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PRZEDSZKOLE TRZEJ MUSZKIETEROWIE 

•Koncepcja 

Punktem wyj�cia w projektowaniu była kompaktowa bryła budynku, b�d�ca odpowiedzi� na zalecenia 

miejscowego planu zabudowy i jednocze�nie form� zabudowy, w której przez zoptymalizowanie 

powierzchni fasady i dachu ograniczone s� straty energii. 

Postanowiono zwróci� si� w stron� ogrodu i placu zabaw tak, aby dzieci były jak najbli�ej natury i w 

mo�liwie szybkim czasie mogły wyj�� na dwór. Szatnie z wyj�ciem na zewn�trz, poło�one w 

bezpo�rednim s�siedztwie salek, daj� tak� mo�liwo��. Korytarze ko�cz�ce si� na parterze wyj�ciem z 

budynku, a na pi�trze maj�ce okna si�gaj�ce od podłogi do sufitu, nazwano drogami. Drogi te 

wydzieliły trzy „domy”, spełniaj�ce ró�ne funkcje. 

Bior�c pod uwag� aspekt ekologiczny zdecydowano si� na wykorzystanie w projekcie drewna, 

doceniaj�c, �e jest to materiał naturalny, wi���cy dwutlenek w�gla a jednocze�nie łatwy do obróbki. 

Drewno pojawia si� w projekcie jako cz��� konstrukcji no�nej jak i wyko�czenia budynku. Elewacja 

wykonana z drewnianej, poszarzanej oblicówki jest wizytówk� ekologicznego przedszkola i 

jednocze�nie pokazuje, �e z drewna mo�na tworzy� nowoczesn� i trwał� architektur�. 

Ró�ne w wielko�ci i wysoko�ci okien na elewacjach wprowadzaj� do projektu skal� dziecka, 

pozwalaj�c na patrzenie na otaczaj�cy nas �wiat z ró�nych perspektyw. Wspólny kwadratowy format 

okien i jednakowa drewniana fasada powoduj�, �e „domy”, cho� ró�ne, jednocze�nie s� do siebie 

podobne - niczym trzej muszkieterowie i razem tworz� spójn� cało�� – zgran� dru�yn�. 

 

•Zagospodarowanie terenu 

Zdecydowano o poło�eniu budynku na działce w linii zabudowy szkoły, w celu zachowania ładu 

przestrzennego oraz roli ul. Szkolnej jako zielonej alei, przy której zlokalizowane s� na wspólnej osi 

budynki szkoły, przedszkola i ko�cioła. 

W wyniku analiz potrzeb zamawiaj�cego, uwarunkowa� MPZP oraz obowi�zuj�cych przepisów 

zdecydowano o zaprojektowaniu budynku dwukondygnacyjnego, przykrytego dachami o ró�nych 

spadkach, które s� wypadkow� dachów sko�nych i płaskich otaczaj�cych budynków. 

Miejsca parkingowe przewidziano do naprzemiennego korzystania z budynkiem ko�cioła na istniej�cym 

parkingu na terenie 2. Dodano miejsca od ul. Szkolnej jako „zielone” parkingi. Dla rowerów 

przewidziano miejsca postojowe przed wej�ciem do budynku przedszkola oraz wydzielono zatoczk� od 

istniej�cego parkingu. Kuchnia obsługiwana b�dzie z istniej�cego parkingu ko�cioła, od tej strony b�d� 

odbierane równie� �mieci. 

 

•Architektura krajobrazu 

Projekt zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola w Michałowicach zakłada: 

•Urz�dzenie w bezpo�rednim s�siedztwie przedszkola dwóch placów zabaw, z podziałem na plac dla 

dzieci młodszych na płd-wsch i plac dla dzieci starszych na płd-zach. Wybrano urz�dzenia z drewna 

aby zapewni� dzieciom zró�nicowany rodzaj aktywno�ci blisko natury. Pomi�dzy placami zabaw 

umieszczone zostały funkcje wspólne, obsługuj�ce oba tereny: drewniana altana na trawie, pawilon na 

zabawki terenowe i sprz�t ogrodowy. Tutaj zaproponowany został równie� ogródek warzywny w 

drewnianych skrzyniach ł�cz�cy funkcje zabawy z edukacj� przyrodnicz�.  

•Urz�dzenie placów zabaw na trawie. Projektowanymi utwardzonymi elementami s� dwa tory 

wy�cigowe dla pojazdów dzieci�cych – rowerów, rowerków biegowych itp., jak i tarasy przy budynku 

przedszkola.  

•Urz�dzenie ogrodzonego terenu rekreacyjnego z placem zabaw u�ytkowanego przez przedszkole a 

poza godzinami pracy instytucji udost�pnionego mieszka�com. Na tym terenie. Na tym terenie 

zaproponowano miejsce integracji mieszka�ców Michałowic i dzieci przedszkolnych poprzez „jardin 



partegee” – np. wspólnemu corocznemu sadzeniu tulipanów; konstrukcji małej architektury 

umieszczonej na terenie oraz ró�norakim aktywno�ciom sprzyjaj�cym integracji s�siedzkiej, ławki do 

organizowania letnich imprez okoliczno�ciowych np. dzieci�cych urodzin, podczas których dzieci mog� 

bawi� si� na zaproponowanej tyrolce, zje�d�alni, �ciance wspinaczkowej(na jednym zboczu górki) i 

tunelem pod górk�, w�ród zieleni i w kontakcie z natur�. Przewidziano równie� kilka uli w ramach 

miejskiej pasieki.  

•Na terenie s�siaduj�cym z ko�ciołem zaproponowano miejsce do aktywno�ci integracyjnej 

mieszka�ców, mały amfiteatr, ławki. Pozostawiono wi�kszo�� drzew dla zachowania naturalnego 

charakteru tego miejsca.  

•Dosadzenie drzew w celu cz��ciowego domkni�cia kompozycji od zachodu oraz południa. W�ród 

projektowanych gatunków znajduj� si� osobliwo�ci dendrologiczne, których obecno�� ma pełni� 
funkcj� estetyczn� i edukacyjn�. W pobli�u ogródka warzywnego umiejscowiony został tzw. 'sad 

przedszkolaka'. 

•Wysiew ł�k kwietnych tworzy wokół przedszkola naturalny ekosystem. Tradycyjny trawnik w 

niektórych miejscach został zast�piony przez trawnik u�ytkowy z mieszankami ziół, co b�dzie 

praktyczne w przypadku piel�gnacji. Zało�enie rabat bylinowych, ze składem gatunkowym sprzyj�cym 

aktywno�ci owadów oraz retencji wody. Pod��aj�c nurtem �ci�le zwi�zanym z ekologi� w przestrzeni 

umiejscowione zostan� obiekty takie jak: miejska pasieka oraz karmniki i poidełka dla ptaków. 

•W obr�bie terenu przedszkola zostanie wyznaczone miejsce na tzw. „zielon� sal� wykładow�” oraz 

altan� na tarwie, w których nauczyciele z powodzeniem b�d� mogli prowadzi� zaj�cia edukacyjne dla 

dzieci na wolnym powietrzu. 

 

•Układ funkcjonalno-przestrzenny 

Ze wzgl�du na ograniczon� powierzchni� zabudowy zdecydowano si� rozdzieli� funkcje na dwóch 

poziomach. Funkcje zostały tak podzielone, aby ograniczy� przemieszczanie si� dzieci mi�dzy 

kondygnacjami. Zało�ono, �e na kondygnacji naziemnej znajd� si� 4 sale dydaktyczne, w tym 

wszystkie sale dla dzieci najmłodszych, sala gimnastyczna i kuchnia. 

Na kondygnacji drugiej przewidziano 3 sale dydaktyczne dla dzieci starszych, jadalni�, sal� 

widowiskow� i funkcje biurowo-administracyjne. 

Wa�nym aspektem w rozmieszczeniu sal dydaktycznych było ich usytuowanie wzgl�dem stron �wiata, 

ze wzgl�du na nasłonecznienie i o�wietlenie �wiatłem dziennym. Dzi�ki usytuowaniu na pd-wsch i pd-

zach stronie b�d� one do�wietlone od wczesnych godzin rannych do pó�nych godzin popołudniowych. 

Podłu�ny kształt pomieszcze� zapewnia ich do�wietlenie na całej gł�boko�ci. Sale dydaktyczne zostały 

rozwi�zane jako moduł z magazynem i toalet�, dost�pnymi bezpo�rednio z pomieszczenia. Klasy 

zlokalizowane s� w bezpo�rednim s�siedztwie szatni maj�cej wyj�cie na zewn�trz budynku. Szybkie 

wyj�cie dzieci do ogrodu z drugiej kondygnacji umo�liwiaj� wewn�trzne schody poło�one pomi�dzy 

salami. Jednocze�nie s� one drug� drog� ewakuacyjn�. 

Do budynku wchodzi si� przez jasny, dwukondygnacyjny hol, który razem z reprezentacyjnymi 

drewnianymi schodami jest sercem projektu i miejscem spotka�. Dzi�ki dwukondygnacyjno�ci 

zapewniony jest kontakt wzrokowy mi�dzy gór� i dołem. Same schody zostały zaprojektowane jako 

mebel w przestrzeni ł�cz�cy w sobie funkcj� komunikacyjn� z funkcj� zabawy. Zało�ono, �e hol ze 

schodami b�dzie oddzieln� stref� po�arow�, oddzielon� drzwiami dymoszczelnymi od korytarzy 

prowadz�cych do innych pomieszcze�. 

Proponuje si� aby sala widowiskowa na pi�trze b�dzie jednocze�nie pełniła funkcj� sali do zaj�� 
ruchowych dla dzieci starszych. Dzi�ki umieszczeniu jej na wy�szej kondygnacji była mo�liwo�� 
zwi�kszenia wysoko�ci pomieszczenia w celu dostosowania proporcji sali do wymaga� akustycznych . 

Kuchnia została zlokalizowana na parterze od strony północno wschodniej, tak aby zapewni� 
mo�liwo�� obsługi od strony parkingu. Stanowi ona równie� bufor od północno-wschodniej ekspozycji 



ze wzgedów energoefektywnych. Jadalnia na pi�trze jest umieszczona blisko sal dydaktycznych dzieci 

starszych i poł�czona z kuchni� wind� gospodarcz�. Jest mo�liwo�� otworzenia jadalni na taras, który 

jest „pokojem na �wie�ym powietrzu”. 

Pomieszczenia biurowe i administracyjne znajduj� si� na kondygnacji 2 i s� dobrze dost�pne z klatki 

schodowej i windy. Toalety dla personelu zostały umieszczone w centralnej lokalizacji. Pomieszczenia 

techniczne znajduj� si� na kondygnacji 1, przył�cza dost�pne od zewn�trz, kotłownia przy warsztacie 

konserwatora. Wentylatornie przewidziane s� na poddaszu w „domu” nad biurami i kuchni�. 

 

•Konstrukcja budynku i u�yte materiały 

Budynek przedszkola został zaprojektowany w konstrukcji hybrydowej jako budynek niepodpiwniczony 

dwu i pół kondygnacyjny (na poddaszu znajduj� si� urz�dzenia techniczne). Konstrukcja no�na składa 

si� z �elbetowych elementów: płyty podłogowej posadowionej na �elbetowych ławach, słupów, stropu 

nad parterem. Sztywno�� budynku uzyskuje si� przez �elbetowe trzony, po jednym w ka�dym z trzech 

„domów”. 

Dach nad budynkiem jest wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blach� cynkow�. Na 

połaciach zorientowanych na południowy-zachód zamontowane s� panele fotowoltaiczne i kolektory 

słoneczne. 

�ciany zewn�trzne budynku wykonane s� w konstrukcji drewnianej szkieletowej. Słupy �elbetowe w 

zakresie �ciany zewn�trznej zostały zintegrowane w płaszczyzn� �ciany drewnianej szkieletowej. 

Wewn�trzne poszycie �ciany wykonane jest z płyty gipsowo-kartonowej, termoizolacja z wełny 

mineralnej, a elewacja wyko�czona drewnian�, poszarzan� oblicówk� z desek w układzie pionowym 

na łatach drewnianych. Do rowa�enia Zamawiaj�cego pozostaje decyzja o zmianie uzytej wełny 

mineralnej na wełn� drzewn�, która ma znacznie lepsze własciowo�ci wpływaj�ce na reakcj� budynku 

na czynniki zewn�trzne, jednak jest dro�a o ok. 40% od wełny mineralnej zalo�onej w projekcie. 

Wybrano okna drewniano-aluminiowe, z potrójnym oszkleniem. 

Ochrona przeciwsłoneczna jest projektowana jako kombinacja szkła przeciwsłonecznego o 

parametrach technicznych maj�cych na celu zbilansowanie ochrony przed sło�cem z wysokim 

poziomem dost�pu naturalnego �wiatła dziennego do pomieszcze� i zewn�trznego systemu 

mechanicznego w postaci markiz okiennych. Zewn�trzne systemy przeciwsłoneczne skutecznie 

zatrzymuj� ciepło na zewn�trz budynku, jednocze�nie umo�liwiaj�c elastyczne zacienianie 

pomieszcze�. 

Szklana �ciana osłonowa projektowana jest w systemie aluminiowej konstrukcji słupowo-ryglowej, o 

potrójnym oszkleniu, szkło przeciwsłoneczne o parametrach jak wy�ej opisano. 

Główne drzwi wej�ciowe do budynku, jak i poboczne wyj�cia z szatni znajduj�ce si� w zakresie �ciany 

osłonowej wykonano z aluminium. 

Przy projektowaniu przegród zewn�trznych przyj�to wytyczne dotycz�ce izolacyjno�ci cieplnej 

przegród zgodne z WT 2021. 

 

Materiały we wn�trzu: 

�ciany wewn�trzne zaprojektowano w konstrukcji lekkiej drewnianej, z okładzin� z płyt gipsowo 

kartonowych. Przewidziany jest sufit podwieszony z płyt gipsowo kartonowych, który w głównych 

pomieszczeniach, ze wzgl�du na komfort akustyczny, przewiduje płyty akustyczne. W zakresie sali 

widowiskowej dodatkowo w zakresie �cian przewidziane s� miejscowo perforowane płyty akustyczne. 

Podłogi projektowane s� w systemie podłogi pływaj�cej, wyko�czone: linoleum w głównych 

pomieszczeniach w tym salach dydaktycznych, biurach, sali gimnastycznej, powierzchniach 

magazynowych; płytkami ceramicznymi w łazienkach i kuchni; parkietem drewnianym w sali 

widowiskowej. Schody reprezentacyjne wykonane zostan� z drewna. Drzwi wewn�trzne projektowane 

s� jako drewniane z przeszkolnym panelem który umo�liwia dzieciom zagl�danie do wn�trza sali. Nad 

szafkami szatni zaprojektowano okna do obserwacji co dzieje si� w salach z korytarza. 



 

•Rozwi�zania energo-efektywne  
 
Maj�c na uwadze wymagania zamawiaj�cego dotycz�ce ograniczenia energo-efektywno�ci budynku 

zdecydowano si� zaproponowa� rozwi�zanie domu aktywnego. Dom aktywny sam produkuje 

wystarczaj�c� ilo�� energii na własne potrzeby i jednocze�nie zapewnia klimat wewn�trzny, który jest 

łatwy do kontrolowania przez jego u�ytkowników. 

W koncepcji instalacji zale�ało nam na mo�liwie najwi�kszym wykorzystaniu odnawialnych �ródeł 

energii. W zaproponowanym rozwi�zaniu budynek wykorzystuje energi� pozyskiwan� ze sło�ca i 

powietrza. Zainstalowana na dachu instalacja fotowoltaiczna produkuje energi� elektryczn�, potrzebn� 

do zasilania urz�dze� elektrycznych, o�wietlenia i gotowania. 

Ciepła woda u�ytkowa zostanie przygotowana w systemie kolektorów słonecznych. Ogrzewanie wody 

jest dodatkowo wspomagane przez powietrzn� pomp� ciepła. 

Powietrzna pompa ciepła b�dzie słu�yła, w zale�no�ci od pory roku, do ogrzewania powietrza w 

budynku lub jego chłodzenia. Pompa ciepła współpracuje z ogrzewaniem podłogowym proponowanym 

dla głównych pomieszcze� takich jaki sale dydaktyczne, sala gimnastyczna i widowiskowa, biura itp. 

 

Rol� magazynu energii pełni w projekcie zasobnik buforowy, ł�czy on w jednym systemie dwa �ródła 

ciepła, czyli: kolektory słoneczne i pomp� ciepła. 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia ci�gły dost�p �wie�ego powietrza, bez 

wychładzania budynku, zapewniaj�c wysok� jako�� powietrza i  komfortu u�ytkowania. 

Projekt przewiduje zastosowanie ró�nych rozwi�za� wentylacji w zale�no�ci od funkcji pomieszcze� i 

zapotrzebowania. W salach dydaktycznych proponowana jest indywidualna wentylacja pomieszcze�. 

Takie rozwi�zanie daje mo�liwo�� indywidualnego dostosowania jako�ci i temperatury powietrza do 

zapotrzebowania w konkretnym pomieszczeniu przy minimalnej ilo�ci elementów instalacji. Dla bloku 

kuchennego przewidywana jest oddzielna wentylacja, a dla pozostałych pomieszcze� wentylacja 

centralna. Ciepło odzyskane przez rekuperator wentylacji kuchennej zostanie ponownie wykorzystane 

w systemie. 

Budynek b�dzie przył�czony do sieci energetycznej, istnieje mo�liwo�� odprowadzania nadmiaru 

energii wyprodukowanej przez instalacj� fotowoltaiczn� do sieci. 

W całym budynku przewidziano oszcz�dzaj�ce energi� o�wietlenie ledowe. 

 

Obni�enie zu�ycia energii zostanie zapewnione przez odpowiednie wykonanie przegród zewn�trznych 

zgodne z wymaganiami WT 2021, poprzez dbało�c o detal wykonania ł�cze� styków poszczególnych 

materiałów na wszystkich etapach procesu budowy, co umo�liwi uzyskanie szczelno�ci powietrznej 

budynku 0,06 m3/h na m2.  

 
•Dalsze rozwi�zania proekologiczne 
 
W celu obni�enia �ladu w�glowego ju� na etapie konstrukcji budynku zdecydowano si� na 

ograniczenie zu�ycia betonu na rzecz lekkiej konstrukcji drewnianej. Drewno cechuje si� du�ym 

stopniem prefabrykacji, co sprzyja optymalizacji procesu wykonania budynku.  

Wybrano rozwi�zania materiałowe bazuj�ce na materiałach pochodzenia naturalnego (np. drewno, 

linoleum) i takich, których produkcja nie pochłania du�o energii (np. wełna mineralna). Zrezygnowano z 

podpiwniczenia budynku, w celu zmniejszenia wpływu na �rodowisko naturalne przy jednoczesnej 

redukcji kosztów wykonania budynku.  
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Zał�cznik Nr 6 do Regulaminu Konkursu 

 

Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych  

na podstawie pracy konkursowej oraz szacowanych kosztach wykonania 

przedmiotu zamówienia 

 

1. Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie zło�onej pracy 

konkursowej w zakresie wymienionym w istotnych postanowieniach umowy 

stanowi�cych Zał�cznik nr 7 do Regulaminu (realizacja Inwestycji) nie przekroczy 

kwoty: 

brutto:14 753 693,3 zł 

(słownie: czterna�cie milionów siedemset pi��dziesi�t trzy tysi�ce sze��set 

dziewi��dziesi�t trzy złote trzydzie�ci groszy)  

VAT:2 758 821 zł 

(słownie: dwa miliony siedemset pi��dziesi�t osiem tysi�cy osiemset dwadzie�cia 

jeden złotych)  

netto: 11 994 873.  zł 

(słownie: jedena�cie milionów dziewi��set dziewi��dziesi�t cztery tysi�ce osiemset 

siedemdziesi�t trzy złote)  

2. Szacowany koszt wykonania przedmiotu zamówienia okre�lonego w istotnych 

postanowieniach umowy (Zał�cznik nr 7 do Regulaminu) tj.: opracowanie 

Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezb�dnym do realizacji 

Inwestycji oraz pełnienia usług w tym nadzoru autorskiego nie przekroczy kwoty: 

Brutto: 737 680,2 zł 

(słownie: siedemset trzydzie�ci siedem tysi�cy sze��set osiemdziesi�t złotych 

dwadzie�cia groszy)  

VAT:137 940,2 zł 

(słownie: sto trzydzie�ci siedem tysi�cy dziewi��set czterdzie�ci złotych dwadzie�cia 

groszy)  

netto:599 740  zł 

(słownie: pi��set dziewi��dziesi�t dziewi�� tysi�cy siedemset czterdzie�ci złotych) 
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