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A b s t r a c t
On the basis of use of modern research methods, the requirements for designing new types of teaching and educational 
complexes “Kindergarten – Primary School” were determined. It was established that the form and methods of 
kindergarten education have a certain analogy with the education in the first grades of primary school, which is one of the 
factors of feasibility of blocking and cooperation of the senior kindergarten groups with the elementary grades of general 
education schools and the formation of teaching and educational complexes on this basis, which enables receptiveness to 
demographic fluctuations and, if necessary, change of the function of kindergarten to the function of primary school, and 
vice versa – the flexibility and multivariance of the teaching environment is one of main conceptual provisions in building 
of network and typology of educational facilities at the present stage, on the basis of which the structural elements of 
school network in massive restrained urban development are formed.
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S t r e s z c z e n i e
Na podstawie zastosowania nowoczesnych metod badawczych określono wymagania dotyczące projektowania nowych 
typów kompleksów dydaktycznych i edukacyjnych „Przedszkole – szkoła podstawowa”. Ustalono, że forma i metody 
edukacji przedszkolnej mają pewną analogię z edukacją w pierwszych klasach szkoły podstawowej, co jest jednym 
z czynników umożliwiającym blokowanie i współpracę starszych grup przedszkolnych z pierwszymi klasami szkól 
podstawowych i tworzenie na tej podstawie kompleksów dydaktycznych i edukacyjnych, i może stanowić odpowiedź na 
zmiany demograficzne oraz w razie potrzeby, zmianę funkcji przedszkola na funkcję szkoły podstawowej i odwrotnie –
elastyczność i wielowariantowość środowiska nauczania jest jeden z głównych pojęć koncepcyjnych w budowaniu sieci 
i typologii placówek oświatowych na obecnym etapie, na podstawie którego powstają elementy strukturalne sieci szkolnej 
w masowym rozwoju urbanistycznym.
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