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Kraków powinien być miastem przyjaznym 
również dla jego najmłodszych mieszkańców 
– i ich rodziców. Dzisiaj taki nie jest. 
Czas oczekiwania na miejsce w żłobku 
to w naszym mieście nawet 2 lata, a na liście 
oczekujących na początku tego roku było 1500 
dzieci. Te same władze miasta, które wydają 
pozwolenia na budowę kolejnych wielkich osiedli, 
nie są w stanie zapewnić miejsca, w którym dzieci 
ich mieszkańców miałyby profesjonalną opiekę. 
Są w naszym mieście dzielnice, w których 
nie ma ani jednego samorządowego żłobka 
– to na przykład Zwierzyniec. Nie wszyscy młodzi 
rodzice mogą skorzystać z pomocy rodziny, 
więc w efekcie wielu z nich zmuszonych jest 
do rezygnacji z pracy.

To musi się zmienić.

do 2023 roku 
10 nowych żłobków, 
od 2020 roku brak 
opłat dodatkowych 
za przedszkole
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CO ZROBIMY?

Dla najmłodszych Krakowian

NIE dla opłaty za 
„nadgodziny” 

w przedszkolach

Trochę czasu 
dla rodziców

Nowe wymogi 
dla deweloperów

10 nowych 
żłobków

10



KRAKÓW 2018

4/8

Do roku 2023 stworzymy 10 nowych żłobków 
samorządowych w Krakowie. Dlaczego 10? 
Bo tak właśnie „żłobkowe” potrzeby Krakowa 
szacują eksperci. 

Nowe żłobki otwierane będą w pierwszej 
kolejności tam, gdzie najdłuższe są listy 
oczekujących na miejsce dzieci. 

To przede wszystkim nowe duże osiedla 
– tam problem zwykle jest największy. 

CO ZROBIMY?
10 nowych żłobków
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10
do 2023

10 nowych żłobków do 2023 r. 
to krótszy czas oczekiwania
na miejsce dla dziecka

+10
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W tej chwili dzieci spędzają za darmo w przedszkolu 
tylko 5 godzin. Za każdą kolejną trzeba zapłacić. 
A przecież zdecydowana większość rodziców 
pracuje na pełny etat – co oznacza, że pobyt 
dziecka w przedszkolu wcale nie jest bezpłatny. 

Wzorem Warszawy zniesiemy opłatę za dodatkowe 
godziny pobytu pociechy w przedszkolu.

CO ZROBIMY?
NIE dla opłaty za 
„nadgodziny” 
w przedszkolach
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3h+

5h
od 2020

rzeczywiście bezpłatny pobyt 
dziecka w przedszkolu
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Wybranie się po pracy na większe zakupy, 
wymagające obojga rodziców, może stać się nie 
lada problemem, jeśli nie ma z kim zostawić 
dziecka nie martwiąc się, czy będzie pod dobrą 
opieką. Rozwiązaniem tego problemu będą 
dzielnicowe świetlice dla przedszkolaków i uczniów 
podstawówek. Rodzice będą tam mogli zostawić 
na kilka godzin swoją pociechę pod opieką 
profesjonalnych pedagogów. 

W każdej z 18 dzielnic Krakowa powstanie jedna 
taka świetlica, czynna w godzinach 
popołudniowo-wieczornych w tygodniu 
i przedpołudniowych w soboty. Wykorzystamy 
do tego istniejące placówki – przedszkola i szkoły. 

Pozostawienie dziecka w świetlicy będzie odpłatne, 
ale znacznie tańsze, niż zatrudnienie niani.

CO ZROBIMY?
Trochę czasu 
dla rodziców
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CO ZROBIMY?
Nowe wymogi 
dla deweloperów

Wprowadzimy wymóg dla deweloperów, 
polegający na tym, że przy planowaniu nowego 
osiedla będą musieli przewidzieć na nim miejsce 
na żłobek i przedszkole, a w przypadku dużych 
osiedli również na przychodnię.
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