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OPIS TECHNOLOGICZNY 
 

Zakres :  Przebudowa budynku przedszkola 
Inwestor: Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka 

47-330 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11 
Lokalizacja : Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11, działka nr 778,  obręb: Zdzieszowice 
 
1. Zakres opracowania 

 
Opracowanie obejmuje opis technologiczny związany z przebudową budynku przedszkola  
 
2. Projektowana funkcja pomieszczeń.  

 
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 11 na działce                   
nr. 778. 
Budynek piętrowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony wykonany jest w zabudowie 
zwartej, miejskiej, na rzucie prostokąta. Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej. 
W ramach przebudowy nie zmienia się podstawowej funkcji budynku, na parterze projektuje się kuchnię 
i pomieszczenia socjalne, na piętrze sale zajęć z łazienkami. Funkcja pomieszczeń piwnicy bez zmian              
w ramach opracowania.   
 
3. Zestawienie pomieszczeń 

 
 

PIWNICA  
Nr Pomieszczenie Posadzka 

 
Powierzchnia podłogi 

[ m2 ] 
Powierzchnia 

użytkowa 
      [ m2 ] 

0.1  Komunikacja  płytki gresowe 18.77 9.39 
0.2  Schowek  płytki gresowe 1.13 0.56 
0.3  Obieralnia  warzyw   płytki gresowe 4.63 2.32 
0.4  Pom. gospodarcze  płytki gresowe 18.80 9.40 
0.5  Pom. gospodarcze  gładź cementowa 17.46 8.73 
0.6  Magazyn warzyw i owoców płytki gresowe 17.61 8.81 
0.7  Magazyn jaj i przetworów płytki gresowe 11.40 5.70 
0.8  Magazyn artykułów przemysłowych  płytki gresowe 17.27 8.64 
0.9  Kotłownia  gładź cementowa 19.41 9.71 
0.10  Magazyn  gładź cementowa 4.83 2.42 
RAZEM  131,31 m2 65,66 m2 
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PARTER 
Nr Pomieszczenie Posadzka 

 
Powierzchnia 

podłogi 
[ m2 ] 

Powierzchnia 
użytkowa 

      [ m2 ] 
1.1  Klatka schodowa wykładzina PCV gr. 2mm 4.09 0.00 
1.2  Komunikacja  płytki gresowe szkliwione 8.28 8.28 
1.3  Szatnia  płytki gresowe szkliwione 20.31 20.31 
1.4  Gabinet dyrektora  wykładzina PCV gr. 2mm 10.35 10.35 
1.5  Pokój nauczycielski  wykładzina PCV gr. 2mm 16.48 16.48 
1.6  WC dla personelu płytki ceramiczne 5.36 5.36 
1.7  Pomieszczenie socjalne płytki gresowe szkliwione 9.10 9.10 
1.8  Pomieszczenie dla sprzątaczki płytki gresowe szkliwione 0.95 0.95 
1.9  Komunikacja płytki gresowe szkliwione 4.08 4.08 
1.10  Kuchnia  płytki ceramiczne 25.96 25.96 
1.11  Zmywalnia  płytki ceramiczne 5.35 5.35 
1.12  Jadalnia wykładzina PCV gr. 2mm 29.82 29.82 
1.13  Magazyn intendenta wykładzina PCV gr. 2mm 7.43 7.43 
RAZEM  147,56 m2 143,47 m2 

 
 

I PIĘTRO  
Nr Pomieszczenie Posadzka 

 
Powierzchnia 

podłogi 
[ m2 ] 

Powierzchnia 
użytkowa 

        [m2] 
2.1  Klatka schodowa wykładzina PCV gr. 2mm 3.58 0.00 
2.2  Sala zajęć wykładzina PCV gr. 2mm 66,53 66,53 
2.3  WC dzieci płytki ceramiczne R9 6.66 6.66 
2.4  Schowek wykładzina PCV gr. 2mm 1.26 1.26 
2.5  WC dzieci płytki ceramiczne R9 5.37 5.37 
2.6  Sala zajęć wykładzina PCV gr. 2mm 68.24 68.24 
RAZEM  151.64m2 148.06 m2 

 
 
4. Dane ogólne  

 
W pomieszczeniach będzie prowadzone przedszkole w zakresie opieki nad dziećmi w wieku                         
od 3 – 7 lat. 
W pomieszczeniach przedszkola może przebywać jednocześnie 50 dzieci (2 grupy po 25 osób) oraz 
15 pracowników: opiekunowie i personel pomocniczy.  
Na parterze przewidziano kuchnię ze zmywalnią i jadalnią dla dzieci. Dodatkowo na parterze 
przewidziano szatnię dla dzieci dostępną z klatki schodowej i korytarza, gabinet dyrektora, pokój 
nauczycielski, W.C dla personelu, magazyn intendenta, pomieszczenie socjalne dla pracowników                       
z wydzielonym pomieszczeniem sprzątaczki.  
Na I piętrze zaprojektowane 2 sale dydaktyczne dla dzieci ( starsza i młodsza grupa ) z przynależnymi 
do sal pomieszczeniami łazienek.  
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W piwnicy zlokalizowane jest pomieszczenie kotłowni, pomieszczenia magazynowe i obieralnia. 
Przez korytarz w piwnicy prowadzi droga komunikacyjna dla dzieci z wyjściem na plac zabaw 
zlokalizowany w części tylnej działki. 
W pomieszczeniach piwnicy nie występują pomieszczenia stałej pracy. W obieralni wykonywana jest 
praca związana z wstępną obróbką warzyw i owoców ( mycie, obieranie ) oraz okresowo mycie jaj. 
Łączny czas przebywania pracownika w tym pomieszczeniu nie przekracza 2 godzin w ciągu zmiany.  
     
5. Czas pracy i obsługa  

 
Czas pracy nie przekroczy 8 godzin / osobę / dobę. ( Przedszkole jednozmianowe ) 
    
7. Charakterystyka i funkcja pomieszczeń 

 
 Warunki ogólne 
  
W skład lokalu wchodzą pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci:  
sale zajęć z łazienkami projektowane są na piętrze budynku dostępne z wydzielonej klatki schodowej, 
pomieszczenia pomocnicze takie jak, szatnia, kuchnia, zmywalnia, jadalnia, magazyn intendenta, 
pomieszczenia zaplecza sanitarno-biurowe zlokalizowane są na parterze budynku.  
W pomieszczeniach piwnicy nie występują pomieszczenia stałej pracy takie jak: obieralnia warzyw, 
kotłownia, magazyny i pomieszczenia gospodarcze, funkcja pomieszczeń piwnicy bez zmian w ramach 
opracowania.  
 
Wewnętrzne instalacje w lokalu.  
Lokal posiada dostęp do następujących instalacji:  
 - instalacja elektryczna i oświetleniowa 
 - oświetlenie ewakuacyjne 
 - instalacja wodno – kanalizacyjna  
 - instalacja c.o. grzejnikowa zasilana z pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania 
 - instalacja c.w.u.  
 - instalacja odgromowa 
 
7.1 PIWNICA 
 
1.1.1. Pomieszczenia gospodarcze ( pom. 0.4, 0.5, 0.10 )  
  
Pomieszczenia gospodarcze które przewidziano na archiwum, pomieszczenie na zabawki 
wykorzystywane w okresie letnim na placu zabaw, akcesoria sprzątające, narzędzia do pielęgnacji placu 
zabaw takie jak grabie, kosiarka itp.   
  
Oświetlenie naturalne i sztuczne. 
Wykończenie ścian i sufitów: 
Ściany – malowane farbami emulsyjnymi, w części wykończone płytkami ceramicznymi.  
Sufity – malowane farbą emulsyjną 
Podłogi – posadzki cementowe, w części płytki ceramiczne 
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7.1.2. Obieralnia warzyw ( pom. 0.3 )  
  
Powierzchnia użytkowa:    2,32 m2  
Wysokość pomieszczenia: 2,01 m 
 
Wejście do pomieszczenia z korytarza. W obieralni wykonywana jest praca związana z wstępną obróbką 
warzyw i owoców ( mycie, obieranie ) oraz okresowo w odrębnym czasie mycie jaj. Po umyciu jaj 
stanowisko zostanie odpowiednio zdezynfekowane. Łączny czas przebywania pracownika w obieralni 
nie przekracza 2 godzin w ciągu zmiany.  
   
Wyposażenie pomieszczenia:  
 - zlewozmywak dwukomorowy  
 - umywalka do mycia rąk  
 - kosz na obierki   
 - szafka na narzędzia do obróbki   
 
Oświetlenie pomieszczenia światłem sztucznym.  
Wykończenie ścian i sufitów: 
Ściany wyłożone płytkami ceramicznymi. 
Sufity malowane farbą emulsyjną.  
Podłoga – płytki gresowe 
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna.    
 
 
7.1.3.  Pomieszczenia magazynowe ( pom. 0.6, 0.7, 0.8 )  
  
Wejście do pomieszczeń z korytarza. W poszczególnych pomieszczeniach znajdują się magazyn warzyw 
i owoców, magazyn jaj i przetworów oraz magazyn artykułów przemysłowych ( środki czyszczące, 
papier toaletowy itp.). W pomieszczeniu nie jest wykonywana praca.  
 
Wyposażenie pomieszczeń:  
 - skrzynki na warzywa i owoce   
 - lodówko zamrażarki   
 - regał na przetwory   
 - regał na produkty przemysłowe.  
Oświetlenie światłem sztucznym i naturalnym.  
Wykończenie ścian i sufitów: 
Ściany malowane farbami emulsyjnymi.  
Sufity malowane farbą emulsyjną. 
Podłogi – płytki gresowe 
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7.2 PARTER 
 
7.2.1. Klatka schodowa  ( pom. 1.1 )  
 
Wyposażenie klatki schodowej:  
- tablica magnetyczna  1szt.  
 
Wykończenie: 
ściany – tynki gipsowe malowane farbą lateksową zmywalną 
na ścianach wykonać zabezpieczenie z taśm (odbojnic) ochronnych o szerokości 300mm np. w systemie 
firmy POLMAR. Górne krawędzie odbojnic  należy mocować na wysokości 115 i 65cm ponad 
poziomem podłogi.   
sufity – malowane farba emulsyjną 
podłoga – wykładzina PCV gr. 2mm  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe zasilane z pieca gazowego.  
 
 
7.2.2. Komunikacja, szatnia,  ( pom. 1.2, 1.3 )  
 
Z komunikacji projektuje się bezpośrednie wejście do szatni w której znajdować się będą szafki dla 
dzieci na obuwie i wierzchnie nakrycie.    
 
Wyposażenie szatni:  
- szafki na buty z wieszakiem 10x5 = 50szt.  
 
Wykończenie: 
ściany – tynki cementowo – wapienne wykończone gładzią gipsową, malowane farbą lateksową 
zmywalną. 
Na ścianach wykonać zabezpieczenie z taśm (odbojnic) ochronnych o szerokości 300mm np. w systemie 
firmy POLMAR. Górne krawędzie odbojnic  należy mocować na wysokości 115 i 65cm ponad 
poziomem podłogi.  Naroża ścian zostaną zabezpieczone narożnikami z PCV. 
sufity – malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki gresowe szkliwione  
Wentylacja grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne.  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe zasilane z pieca gazowego.  
 
 
7.2.3. Pomieszczenia socjalne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski  ( pom. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)  
 
Dostęp do pomieszczeń z korytarza. 
 
Gabinet dyrektora wyposażony będzie w biurko z fotelem i krzesłami, regał do przechowywania 
dokumentów oraz szafę.  
Pokój nauczycielski będzie wyposażony w stół z krzesłami, regał do przechowywania dokumentów oraz 
szafę.  
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Wykończenie: 
ściany – tynki cementowo – wapienne wykończone gładzią gipsową malowane farbą lateksową 
             zmywalną 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – wykładzina PCV gr. 2mm  
 
Pomieszczenie socjalne pełni funkcję szatni dla pracowników 
Wyposażenie:  
- umywalka szt. 1 +zestaw pojemnik na ręczniki papierowe w rolach, pojemnik na mydło w płynie szt. 1 
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 
- kosz na śmieci 40l szt.1    
- stół + krzesła szt. 1+ 5 
- szafka zamykana szt.6     
- szafka wisząca 
 
Wykończenie: 
ściany –farba lateksowa zmywalna, nad zlewem i umywalką płytki ceramiczne do wysokości 2,2 m 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki gresowe szkliwione   
 
 
W pomieszczeniu sprzątaczki zlokalizowany będzie zlew gospodarczy, oraz miejsce na mopy i środki 
czystości.  
 
Wykończenie: 
ściany – płytki ceramiczne do wysokości 2,2 m, powyżej farba lateksowa zmywalna 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki gresowe szkliwione   
 
 
Część socjalna posiada oddzielne pomieszczenie WC dla pracowników.  
Wyposażenie:  
- miska ustępowa + zestaw pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia muszli szt. 1 
- umywalka szt. 1   + pojemnik na ręczniki papierowe w rolach, pojemnik na mydło w płynie szt.1 
- kosz na śmieci 40l 
 
Wykończenie: 
ściany – płytki ceramiczne do wys. 2,20 m powyżej farba lateksowa zmywalna 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki ceramiczne 
 
Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne, w łazience wspomagana 
mechanicznie  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe zasilane z pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania. 
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7.2.4. Kuchnia, zmywalnia ( pom. 1.10, 1.11)  
 
W kuchni będą przygotowane posiłki dla dzieci.  
Wyposażenie:  
- umywalka szt. 1 + zestaw pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na mydło w płynie 1 szt. 
- zlewozmywak dwukomorowy do mycia mięsa szt.1   
- blat przygotowania potraw mięsnych  
- kuchenka gazowa szt. 1 
- płyta gazowa szt.1  
- zlew dwukomorowy z ociekaczem naściennym szt.1 
- blat przygotowania potraw jarzynowych 
- lodówka szt. 1 
- blat przygotowania potraw mącznych  
- ciąg szafek kuchennych z blatem i szafek górnych  
- kosz na odpadki 3 szt.  
 
Wykończenie: 
ściany – płytki ceramiczne do wys. 2,20 m, powyżej farba lateksowa zmywalna 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki ceramiczne z powłoką antypoślizgową R9 
 
 
Bezpośrednio przy kuchni projektuje się pomieszczenie zmywalni.  
Wyposażenie: 
- zlewozmywak jednokomorowy 1szt. 
- umywalka 1 szt. 
- zmywarka 1szt. 
- wózek gastronomiczny  
- kosz na odpadki 1 szt.  
 
Wykończenie: 
ściany – płytki ceramiczne do wys. 2,20 m, powyżej farba lateksowa zmywalna 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki ceramiczne z powłoką antypoślizgową R9 
 
Wentylacja grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne.  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe zasilane z pieca gazowego.  
 
 
7.2.5. Jadalnia ( pom. 1.12)  
 
W pomieszczeniu jadalni będą spożywane posiłki przez dzieci,  
w jednym czasie posiłki będzie spożywała tylko jedna grupa 25 dzieci.  
Jadalnia będzie wyposażona w stoły i krzesła  
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Wykończenie: 
ściany – tynki cementowo – wapienne wykończone gładzią gipsową malowane farbą lateksową 
              zmywalną 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – wykładzina PCV gr. 2mm  
   
Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne wspomagana mechanicznie.  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe zasilane z pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania. 
 
7.2.6. Magazyn intendenta ( pom. 1.13)  
 
Magazyn intendenta będzie wyposażony w regały do przechowywania żywności  
 
Wykończenie: 
ściany – tynki gipsowe malowane farbą lateksową zmywalną 
sufity – sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – wykładzina PCV gr. 2mm  
 
Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna poprzez projektowany otwór 14x14 w ścianie wewnętrznej  
 
7.3 PIĘTRO  
 
7.3.1. Sala zajęć dla dzieci młodszych ( pom. 2.2, 2.4)  
 
W sali zajęć będą prowadzone zabawy i zajęcia z dziećmi młodszymi. W pomieszczeniu projektuje się 
wydzielony schowek na leżaki. Leżakowanie będzie odbywało się w określonym czasie.   
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 25 osób. 
 
Wykończenie: 
ściany – tynki gipsowe malowane farbą lateksową zmywalną z możliwością szorowania w I klasie 
ścieralności w kolorach pastelowych. Naroża ścian zostaną zabezpieczone narożnikami z PCV.  
sufity – Sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – wykładzina PCV gr. 2mm. 
Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne.  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe z osłonami zasilane z pieca gazowego z zamkniętą komorą 
spalania. 
 
7.3.2. Łazienka dla dzieci ( pom. 2.3)  
 
Ubikacje dla dzieci zlokalizowane są bezpośrednio przy sali zabaw. W łazience dodatkowo 
zaprojektowano brodzik do mycia oraz sieć utrzymującą stałą temperaturę ciepłej wody użytkowej.  
 
Wyposażenie:  
- miska ustępowa dostosowana do korzystania z niej dzieci w wieku do 3 lat + zestaw pojemnik                             
na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia muszli 2 szt. 
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Mocowanie miski na wysokości 26cm  
- umywalki + zestaw pojemnik na ręczniki papierowe rolowane, pojemnik na mydło w płynie 2 szt. 
Mocowanie umywalek na wysokości 50cm  
- brodzik 1 szt.   
- regał na kubki (10kubków) 1.szt 
- regał na kubki (10+5 kubków) 1.szt. 
- kosz na śmieci 40l 1szt.  
  
Wykończenie: 
ściany – płytki ceramiczne do wysokości 2,2 m, powyżej farba lateksowa zmywalna 
sufity – malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki ceramiczne z powłoką antypoślizgową R9 ( wpust podłogowy w posadzce ) 
   
Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne wspomagana mechanicznie.  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe zasilane z pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania. 
 
 
7.3.3. Sala zajęć dla dzieci starszych. ( pom. 2.6)  
 
W sali zabaw dla dzieci starszych będą prowadzone zabawy i zajęcia z dziećmi.  
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 25 osób. 
 
Wykończenie: 
ściany – tynki gipsowe malowane farbą lateksową zmywalną z możliwością szorowania w I klasie 
ścieralności w kolorach pastelowych. Naroża ścian zostaną zabezpieczone narożnikami z PCV.  
sufity – Sufity malowane farba emulsyjną 
podłoga – wykładzina PCV gr. 2mm. 
Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne.  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe z osłonami zasilane z pieca gazowego z zamkniętą komorą 
spalania. 
 
7.3.4. Łazienka dla dzieci ( pom. 2.5)  
 
Ubikacje dla dzieci zlokalizowane są bezpośrednio przy sali zabaw.  
W ubikacjach zaprojektowano sieć utrzymującą stałą temperaturę ciepłej wody użytkowej.  
 
Wyposażenie:  
- miska ustępowa dostosowana do korzystania z niej dzieci w wieku od 3-6 lat + zestaw pojemnik na 
papier toaletowy, szczotka do czyszczenia muszli 2 szt. 
Mocowanie miski na wysokości 32cm  
- umywalki + zestaw pojemnik na ręczniki papierowe rolowane, pojemnik na mydło w płynie 2 szt. 
Mocowanie umywalek na wysokości 55-65cm  
- regał na kubki (10kubków) 1.szt 
- regał na kubki (10+5 kubków) 1.szt. 
- kosz na śmieci 40l 1szt.  
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Wykończenie: 
ściany – płytki ceramiczne do wysokości 2,2 m, powyżej farba lateksowa zmywalna  
sufity – malowane farba emulsyjną 
podłoga – płytki ceramiczne z powłoką antypoślizgową 
   
Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne wspomagana mechanicznie.  
Ogrzewanie: grzejniki ścienne płytowe zasilane z pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania. 
 
 
8. Ogrzewanie 

 
Ogrzewanie grzejnikami płytowymi podłączonymi do instalacji c.o. zasilanej kotłem gazowym                         
z zamkniętą komorą spalania. 
W salach zajęć dla dzieci i jadalni na grzejnikach należy wykonać zabezpieczenia.  
 
9. Gromadzenie śmieci   

 
Zamykane pojemniki na odpady zlokalizowane są na w wydzielonym miejscu na terenie posesji                  
i okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. Hermetyczne kosze na śmieci, opróżniane             
w miarę potrzeb do ogólnego śmietnika zlokalizowanego na terenie działki.  
 
10. Dojścia i dojazdy  
 
Dojścia do budynku poprzez istniejące ciągi komunikacyjne. 
 
11. Uwagi końcowe. 
 
Wykończenie wnętrz przy pomocy atestowanych materiałów przystosowanych do aktualnych przepisów 
BHP.  W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy elementy o ostrych krawędziach 
fazować. Unikać śliskich nawierzchni. Kontakty oraz urządzenia elektryczne zabezpieczone przed 
dziećmi.  
                                                                                     
                                                                        
                                    Opracował : 

 
 
 
 

 
 
 
 

Krapkowice maj 2016 r. 


