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Gmina Kobierzyce jako jedna z pierwszych gmin w Polsce stawiała na nowoczesny sys-
tem edukacji. O sprawność fizyczną, rozwój młodych mieszkańców i dogodne warunki do 
zdobywania wiedzy dba wiele osób i instytucji. W połowie lat 90-tych dokonano reorgani-
zacji sieci szkół na terenie gminy i zlikwidowano małe i ciasne szkoły. Powstały wtedy dwie 
duże i nowoczesne szkoły w Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich.  My również mieli-
śmy swój udział w tym rozwoju, już 1 września 2014r. rozpoczął działalność nowowybudo-
wany Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym. Do szkoły uczęszcza 270 uczniów oraz  
150 dzieci do przedszkola. Zatrudnienie znajduje 70 osób, w tym 30 pracowników technicznych. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny został podzielony funkcjonalnie na 3 części: sekcja „A” zawiera 
szkołę, sekcja „B” przedszkole, aulę i kuchnię a sekcja „C” – część sportową z salą gimnastyczną. 
Budynki stykają się ze sobą i są podzielone dylatacjami na 11 części.

Budowa zespołu Szkolno –  
Przedszkolnego z częścią rekreacyjno – 
sportową

 

 

  

  



Budynki nie są podpiwniczone. Sekcje „B” i „C” są w całości parterowe, zaś sekcja „A” jest w 
przeważającej części dwukondygnacyjna z niewielkimi parterowymi fragmentami. Sala gimna-
styczna i aula są budynkami halowymi, pozostałe obiekty są budynkami o układzie konstrukcyj-
nym mieszanym. Wszystkie budynki są posadowione na żelbetowych płytach fundamentowych, 
sala gimnastyczna i aula na stopach fundamentowych połączonych belkami podwalinowymi. 
Ściany nośne są murowane z bloczków silikatowych, fragmenty ścian mocniej obciążone są 
wzmacniane trzpieniami żelbetowymi. Stropodachy nad parterem i 1. piętrem skonstruowane 
są jako płaskie, niewentylowane płyty żelbetowe typu „Filigran”. Dachy nad salą gimnastyczną i 
aulą wykonane są z blachy trapezowej opartej na żelbetowych dźwigarach strunobetonowych 
i ścianach zewnętrznych. Schody wewnętrzne i zewnętrzne wylewane z żelbetu. Sekcja „A” zo-
stała wyposażona w dźwig osobowy. Ponadto w ramach projektu na terenie obiektu mieści się: 
plac zabaw dla dzieci z piaskownicami z nawierzchnia bezpieczną o pow.360m2, plac do imprez 
plenerowych ze sceną,  plac apelowy,  urządzenia sportowe: bieżnia, tor do skoków w dal z na-
wierzchnia poliuretanową o pow. 800m2, trasę do biegów długodystansowych o długości 300 
m,  górka saneczkowa
W całym kompleksie od 1 września rozpoczęło naukę 270 uczniów oraz 150 przedszkolaków.

Budowa zeSPołu Szkolno – PrzedSzkolnego z częścią rekreacyjno – SPortową

Parametry obiektu 
 powierzchnia zabudowy: 6 543,74 m2

 powierzchnia użytkowa: 7 029,55 m2

 kubatura: 47 624,0 

 wysokość budynku: 11,02m

zamawiający  
 Gmina Kobierzyce 
 ul. Pałacowa 1
 55-040 Kobierzyce

okres realizacji  
 Sierpień 2012 – grudzień 2014
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