
Gmina Krapkowice wspiera żłobki  

 

Ważnym elementem działalności 

Gminy Krapkowice  jest tworzenie coraz 

bardziej efektywnej polityki prorodzinnej 

polegającej na stwarzaniu  odpowiednich 

warunków życia dla rodziny i jej  

prawidłowego funkcjonowania.  

 

 

W Krapkowicach funkcjonują trzy 

żłobki: Żłobek Usługi Opiekuńcze „Świat 

do 3 lat” na Oś. Sady 1, Żłobek „Bajkowa 

Kraina” przy ul. Ks. Duszy 1 prowadzony  

przez NZOZ „Vena” S. C. Usługi Pielęgniar-

skie w Krapkowicach oraz żłobek „Kraina 

Skrzatów” przy ul. Szkolnej 10.  

                                                                                           Sala zabaw w Żłobku „Kraina Skrzatów” 

 

Żłobki zapewniają opiekę dzieciom 

w wieku od 6 miesięcy do 3 lat w 

wymiarze do 10 godzin dziennie. 

Krapkowickie żłobki dysponują 114 

miejscami.  

 

Sala zabaw w Żłobku „Kraina Skrzatów” 

Powstawanie takich miejsc pozwala 

rodzicom łączyć obowiązki zawodowe  

z rodzinnymi. Stanowi pomoc rodzicom  

w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami 

rodzinnymi. Żłobki nie tylko wspierają rodziców 

w opiece i wychowaniu dzieci, ale również 

zapewniają dziecku możliwość uczenia się 

poprzez zabawę oraz opiekę w czasie,       Żłobek „Bajkowa Kraina” 

 gdy rodzice nie mogą jej sprawować.   



 

Żłobki działające w Krapkowicach 

zapewniają wysoki standard opieki  

nad dziećmi, w warunkach zbliżonych  

do warunków domowych. Zatrudniają 

profesjonalny personel, który dba o bez-

pieczeństwo i  prawidłowy rozwój dzieci.  

 
Sala zabaw w Żłobku „Bajkowa Kraina”  

Dzieci  przebywające w żłobkach 

mają zagwarantowaną właściwą opiekę 

pielęgnacyjną i edukacyjną, prowadzone 

są zajęcia zabawowe z elementami 

edukacji, z uwzględnieniem indywi-

dualnych potrzeb dziecka.  

                                                                              Sala zabaw w Żłobku „Bajkowa Kraina”  

 

Gmina Krapkowice systematycznie 

wspiera działalność żłobków. Każdego 

miesiąca przekazywana jest dla jednostki 

prowadzącej żłobek dotacja na każde 

dziecko w wysokości 450,00 zł.   

 

Sala zabaw w żłobku „Świat do 3 lat” 

 

W 2017 r. Gmina Krapkowice 

przekazała z budżetu podmiotom 

prowadzącym żłobki dotację celową w 

wysokości 412 000,00 zł, a podmiotowi 

prowadzącemu klub dziecięcy  

w wysokości 64 100,00 zł, łącznie  

476 100,00 zł. 

                                                                                         Sala zabaw w żłobku „Świat do 3 lat” 

 



 

Nowelizacja ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 umożliwiła samorządom zawieranie porozumień w sprawie 

refundowania wydatków związanych z udzielaniem dotacji żłobkom na dzieci 

zamieszkałe na terenie innych gmin,  

objętych opieką w krapkowickich żłobkach 

oraz na dzieci z terenu Gminy Krapkowice 

zapisane do żłobków w innych miejscowoś-

ciach. W sprawie refundacji dotacji dla żłob-

ków  Gmina Krapkowice zawarła porozu-

mienia z innymi gminami: Gogolinem, 

Zdzieszowicami i Strzeleczkami.  

Łazienka w żłobku „Świat do 3 lat” 

 

Gmina Krapkowice w trosce o pra-

widłowy rozwój dzieci i popularyzację 

aktywności fizycznej wśród dzieci syste-

matycznie doposaża place zabaw w no-

woczesne i atrakcyjne urządzenia rekre-

acyjne oraz buduje nowe place zabaw  

przy szkołach podstawowych.  

                        

Plac zabaw przy Publicznej Sportowej Szkole  

              Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach  

 

W  tym roku w Przedszkolu Publicznym  

Nr 1 w Krapkowicach plac zabaw wzbogacił się  

o nowe urządzenie kolorową lokomotywę. 

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi posiada nowe dwie piaskownice 

i zjeżdżalnię Wesoły Skrzat.  

 

Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym  Nr 2 w Krapkowicach  

 

 



W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4  

w Krapkowicach powstał drugi plac zabaw  

od strony świetlicy szkolnej, na którym zamon-

towano zestaw drabinek przeplotnię, huśtawki 

tradycyjne, huśtawki typu ważka, bujaki oraz 

piaskownicę.  

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-            

Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach 

 

We wrześniu tego roku na placu zabaw od 

strony przedszkola ZSP Nr 4  zamontowano 

kolorową lokomotywę. Przy Przedszkolu 

Publicznym Nr 6 w Krapkowicach powstał ogród 

sensoryczny, który został tak zaprojektowany, 

aby w sposób zintensyfikowany i celowy 

oddziaływać na zmysły pozawzrokowe dzieci.  

Pociąg na placu zabaw przy Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach 

 

W Publicznym Przedszkolu Nr 8  

w Krapkowicach dzieci korzystają z nowych 

tradycyjnych huśtawek, huśtawek typu ważka, 

bujaków sprężynowych, karuzeli i nowej 

piaskownicy.   

              Ogród sensoryczny przy Przedszkolu  

             Publicznym Nr 6 w Krapkowicach  

 

Do końca grudnia 2018 roku place zabaw  

przy Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach 

oraz przy oddziale zamiejscowym w Żużeli zostaną 

doposażone w nowe atrakcyjne urządzenia 

zabawowe.  

 

Ogród sensoryczny przy Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach  


