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POWSTANIE PROJEKT NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

    W dniu 09 lutego br. podpisana została umowa na opracowanie projektu budynku przedszkola w Siewierzu wraz z
zagospodarowaniem terenu przyległego. Wykonawcą dokumentacji została firma Usługi Projektowe Barbara Skupińska Kurek z
Makowa Podhalańskiego. Koszt projektu wyniesie 48 900,00 zł. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę powinna być gotowa
do końca września 2015 r.

    Planowany budynek przedszkola zlokalizowany będzie przy ulicy Sikorskiego w Siewierzu.  Projekt  powinien przewidywać
nowoczesne  rozwiązania  architektoniczne  i  wysokiej  jakości  atestowane  materiały  oraz  oryginalne  rozwiązania  i  akcenty
funkcjonalno-architektoniczne.

    Nowoczesny, wolnostojący budynek przedszkola dla minimum 200 dzieci oraz dla personelu powinien mieścić około 8
sal dydaktycznych, w tym przynajmniej jedną salę o charakterze integracyjnym, bawialnię i jadalnię, salę korekcyjną i rytmiczną,
salę  lub  miejsce  do  leżakowania,  salę  do  występów  artystycznych  dzieci  i  zebrań  rodzicielskich,  szatnię  dla  dzieci,  pokój
nauczycielski,  szatnię dla pracowników, pomieszczenie socjalne dla pracowników, magazyn na sprzęt gospodarczy, kuchnię z
pełnym zapleczem,  pralnię  z  suszarnią,  sanitariaty,  kotłownię  i  inne  pomieszczenia  niezbędne  dla  funkcjonowania  budynku
przedszkola jak np. sekretariat, gabinet dyrektora, pokój księgowej, itp.

    Budynek musi być wolny od barier architektonicznych, tj. posiadać dedykowane dla osób niepełnosprawnych wyposażenie.
Projekt powinien również obejmować wyposażenie i aranżację pomieszczeń.

    W dokumentacji zaprojektowane zostanie również niezbędne zagospodarowanie terenu, w tym zjazdy z drogi gminnej,
parking, place, chodniki, dojścia, nowoczesny plac zabaw, ogrodzenie działki, oświetlenie terenu lampami parkowymi w technologii
LED, elementy małej architektury i zieleń.

    Celem projektowanej inwestycji jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury przedszkolnej dla
odpowiedniej  ilości  dzieci,  a tym samym poprawa efektywności  edukacyjnej  i  wychowawczej  oraz zapewnienie przyjaznych i
bezpiecznych warunków rozwoju dzieci i integracji rodziców.
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