
Wstępne założenia do programu funkcjonalno-użytkowego
--- budowa nowej siedziby ---

dla Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku

Charakter placówki:
Przedszkole ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, z możliwością utworzenia oddziału
specjalnego.

Przewidywana liczba miejsc: 180-160 dzieci

Planowana organizacja przedszkola: 9-8 oddziałów "żywieniowych" (czynny 9-10 godz. dziennie)
dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat

- 9-8 oddziałów integracyjnych
(15-20 dzieci w oddziale integracyjnym w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych)

lub

- 8-7 oddziałów integracyjnych + l oddział specjalny
(15-20 dzieci w oddziale integracyjnym w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych; liczba dzieci w
oddziale specjalnym jest uzależniona od specyfiki niepełnosprawności - od 4 do 10 dzieci
niepełnosprawnych)

Wykaz pomieszczeń:

• Dydaktycznych i terapeutycznych

A) 9-8 sal zajęć/ zabaw dla dzieci (każda ok. 50 m"):

Przy każdej z sal zajęć powinien znajdować się:
zespół sanitarny z natryskiem, 3 umywalki. 2-3 muszle sedesowe (14 rn-)
schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczyciela (4 m")
schowek na leżaki i pościel (8 m")
schowek porządkowy z umywalką dla woźnej oddziałowej (może być jeden na 2 lub 3
sąsiednie oddziały z wejściem z korytarza) (ok.3 m")

B) Dodatkowe pomieszczenia dydaktyczno-terapeutyczne:

l. Sala do zajęć rehabilitacyjnych, terapii ruchowej oraz integracji sensorycznej (ok. 2S rri'),
2. Sala do zajęć Doświadczania Świata (ok. 25 m"),

3. Sala twórczego działania plastyczno-technicznego, artterapii - sala odkrywania tajemnic
przyrody, prowadzenia doświadczeń i obserwacji (ok. 25 m").

Przy każdej z sal powinien znajdować się:
zespół sanitarny (1 umywalka, I miska ustępowa) (ok. 3 m")
schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli (ok. 3 m")

C) Gabinety specjalistów - sale do zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych (indywidualnych i w
małych zespołach:

l. gabinet logopedy (ok. 10 m"),
2. gabinet pedagoga-terapeuty (ok. 10 rrr'),
3. gabinet psychologa (ok. 10m2),

4. gabinet tyflopedagoga (ok. 10 m"),
5. gabinet oligofrenopedagcga (ok. 10m2),

6. gabinet rehabilitanta ruchowego (ok. 10m2).



"

Na potrzeby wszystkich gabinetów:
- zespół sanitarny (2 umywalki, 2 miski ustępowa) (ok. 8 m")
- schowek porządkowy z 2 umywalkami dla woźnych na potrzeby wszystkich gabinetów (ok. 5 m')

Uwaga!!! - Gabinety specjalistów powinny znajdować się blisko sal dydaktyczno-terapeutycznych.

D) Sala gimnastyczna i zajęć rekreacyjnych (200 m") z zamontowaną sceną.
Sala będzie pełniła również funkcję sali widowiskowej, będą się w niej odbywały uroczystości
przedszkolne, imprezy międzyprzedszkolne itp.

Dodatkowe pomieszczenia, które powinny znaleźć się przy sali zajęć gimnastycznych i rekreacyjnych:
zaplecze sanitarne (2 umywalki i 2 miski ustępowe) (ok. 7 m")
magazyn na sprzęt sportowy i sprzęt audio (ok. 8 rrr')
pomieszczenie na garderobę (stroje taneczne, teatralne, sportowe dla dzieci) (ok. 8 m")
pomieszczenie magazynowe (stałe sezonowe elementy dekoracji sali gimnastycznej innych
pomieszczeń. przedszkola., materiały do dekoracji, itp.) (ok. 8 m")
schowek porządkowy z umywalką (3 m")

• Szatnia dla 180 dzieci wraz z poczekalnią i toaletą ogólnodostępną (oddzielnie: męską i damską)
(ok. 200-230 m")

schowek porządkowy z umywalką dla woźnej (ok. 4 012)

pomieszczenie gospodarcze na potrzeby szatni (ok, 6 m")

• Pomieszczenia administracyjne pracowników administracji, nauczycieli i obsługi z zapleczem
socjalnym i sanitarnym:

1. Pomieszczenia dla administracji i nauczycieli:
- gabinet dyrektora (ok. 12 m")
- gabinetdla wicedyrektora (ok. 8 m")
- gabinet pracownika administracyjnego (ok. 8 012)

- gabinet referenta i magazyniera (ok. 10 m")
- pomieszczenie dla referenta na archiwum i szafę pancerną (ok. 4 m")
- pomieszczenie gospodarczo-magazynowe w pobliżu pokoju referenta (ok. 6 012)

- gabinet pielęgniarki z pomieszczeniem zabiegowym, zespołem sanitarnym (1 umywalka, l miska
ustępowa) (ok. 11 m") (cewnikowanie dzieci, dawkowanie insuliny, podawanie leków przez stałe porty, itp.)

r- - pokój nauczycielski (dla 30-32 osób) z kącikiem socjalnym (ok. 30 rn') z:
- zespołem sanitarnym (2 umywalki, 2 miski ustępowe, 2 natryski) (ok. 10m2)

- pomieszczeniem gospodarczym na ksero, materiały dydaktyczno - biurowe (ok. 6 m-)

2. Pomieszczenia dla pracowników obsłu2:i z zapleczem socjalnym i sanitarnym:
- pomieszczenie socjalne z szatnią dla pracowników obsługi: 24 - 28 osób (ok. 25 m"),
-zespół sanitarny dla pracowników obsługi (2 umywalki, 2 miski ustępowe. 2 natryski) (ok. 10m2)

• Blok kuchenny i magazynowy z zapleczem sanitarnym i socjalnym

- pomieszczenie kuchenne (trzon kuchenny) (60 - 70 rn-)
- magazyn chłodnia (10m2)

- magazyn produktów suchych (6 rn")
- magazyn na warzywa i owoce (8 rn")
- pomieszczenie do obróbki jaj (4 rrr')
- zmywalnia na potrzeby kuchni (10m2)

- pomieszczenie na talerze i garnki (8 m")
- pomieszczenia do wydawania posiłków (10m')
- pomieszczenie do obróbki warzyw z umywalką i basenem (8 m")
- pomieszczenie na wózki (12 m")



miejsce na mycie wózków (4 m-)
- schowek porządkowy z umywalką (4 m')
- 2 pomieszczenia gospodarcze, każde po (5 m")

Zmywalnia przedszkolna:
sale zabaw/zajęć dla dzieci na jednej kondygnacji - l zmywalnia (30 m")
lub
sale zabawIzajęć dla dzieci na wielu kondygnacjach - 2 zmywalnie (po 20 m') połączone między
sobą i blokiem kuchennym windą towarową

Pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników kuchni:

zespół sanitarny dla 5-7 pracowników kuchni:
część żeńska - 2 umywalki, 2 miski ustępowe, 2 natryski (8 m")
część męska - l umywalka, l miska ustępowa, 1 natrysk (3-4 m")
pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni z umywalką oraz z szatnią (12 rn"),

• Inne pomieszczenia gospodarcze przedszkola:

- pomieszczenie na pralnię, suszarnię i prasowalnię (20 m")
pomieszczenie gospodarcze na sprzęt ogrodniczy, porządkowy warsztat drobnych napraw dla dozorcy

(10m2)

- pomieszczenie na archiwum przedszkolne (10m2)

- łazienki dla personelu (1 umywalka, l miska ustępowa) na kondygnacjach (każda ok. (3-4 m-).

• Teren ogrodu przedszkolnego do zabaw i rekreacji - ogrodzony:

• plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią i zielenią, z wydzielonymi częściami dla dzieci
młodszych i starszych, ze sprzętem dostosowanym dla dzieci niepełnosprawnych.

• parking, w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych

Funkcjonalne rozwiązania ze względu na osoby niepełnosprawne:
• budynek dwukondygnacyjny z pomieszczeniami dla dzieci również na piętrze - wówczas

niezbędna winda dla dzieci niepełnosprawnych,
• podjazdy przy wejściach,
• szerokie drzwi do pomieszczeń,

r> • ciągi komunikacyjne dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach
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