
Żłobek Miejski w Głubczycach 
  

Żłobek Miejski w Głubczycach przy Przedszkolu nr 3 istnieje jako oddzielna 
instytucja od  2011 roku.  
Wtedy była to 1 grupa żłobkowa, licząca 25 dzieci, jednak historia żłobka sięga 
lat powojennych i wtedy żłobek zajmował piętro budynku przedszkola, w innym 
czasie istniał też w budynku obecnej restauracji „Ogrodowa”.  
Od 01.07. 2020 żłobek funkcjonuje w nowym budynku obok przedszkola. 
Budynek ten został wybudowany z programu rządowego „Maluch plus 2019” i 
środków gminnych. W nowym żłobku znajdują się 4 piękne, nowocześnie 
wyposażone sale, z których każda mieści po 16 dzieci. Funkcjonują też 2 grupy 
w budynku przedszkola łącznie opiekując się ponad 90 dziećmi. 
Zasady działania oraz rekrutacji dzieci określone są w Statucie Żłobka.  
Opiekę w żłobku sprawują wykwalifikowane oraz doświadczone opiekunki, 
pielęgniarka oraz woźne, które otaczają dzieci serdeczną opieką starając się 
tworzyć im warunki zbliżone do domowych.  
W żłobku prowadzone są codziennie różnorodne, planowane zajęcia 
edukacyjne, w tym z języka angielskiego, które wpływają na poznawczy i 
fizyczny rozwój dzieci. Pobyt w żłobku umila zabawa wśród rówieśników, która 
rozwija dzieci społeczno – emocjonalnie pod troskliwą opieką pań opiekunek i 
woźnych.  
Usytuowanie żłobka w budynku przedszkola ma wiele zalet dla dzieci w postaci 
np. uniknięcia stresu związanego ze zmianą otoczenia, obserwowania starszych 
dzieci podczas występów itp. jednak są to dwie instytucje różniące się ramami 
prawnymi, zasadami funkcjonowania, organizacją, finansami, wymaganiami 
lokalowymi oraz kadrowymi.  
Żłobek podlega pod Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ustawę o opiece 
nad dziećmi do lat 3, a Przedszkole pod Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Prawo Oświatowe.  
Obie placówki  jednak łączy wspólny cel, jakim jest opieka nad dziećmi oraz 
organ prowadzący, którym jest Gmina Głubczyce.  
Przedszkole i Żłobek w jednym miejscu są komfortowym rozwiązaniem dla 

rodziców posiadających dzieci w obu placówkach, jednak przejście do 

przedszkola wiąże się z rekrutacją wg tych samych zasad, co w innych 

przedszkolach gminnych i jest określona zarządzeniem Burmistrza Głubczyc 

każdego roku. 


