
 

 

NASZE  PRZEDSZKOLE   W  LUTYM 2014  ROKU MIAŁO 50  LAT 

 

Pierwsze przedszkole w Żywocicach było w miejscu, gdzie obecnie znajduje się sklep spożywczy na ul. Krapkowickiej. Zostało założone  w latach 

1932 – 1933.  W budynku również znajdowały się izba celna.  Z opowiadań żyjącej jeszcze osoby, która uczęszczała do tego przedszkola – do tej 

placówki uczęszczały dzieci z bogatych rodzin. W przedszkolu było dużo dzieci, którymi opiekowała się tylko jedna opiekunka.                                                         

Budynek przedszkola został zbombardowany w czasie działań   II wojny  światowej – 17 grudnia 1944r. Ponieważ była to niedziela i w budynku 

nikogo nie było, nikt nie zginął. 

Po wojnie przedszkole znajdowało się w prywatnym domu na ul. Kozielskiej. Jeden z największych rolników użyczył w swoim domu dwa pokoje na 

sale przedszkolne.   Kiedy coraz więcej dzieci zaczęło uczęszczać do przedszkola, placówka przeniosła się do dwóch sal do szkoły (stara szkoła).              

Przedszkolanką  była tam Pani  Inga Schneider, a później Pani Ewa Stapińska. 

Obecny budynek przedszkola został wybudowany w ramach państwowej akcji „Tysiąc szkół na 1000- lecie” (na budynku wmurowana jest tablica 

upamiętniająca to wydarzenie).    Otwarcie i oddanie budynku nastąpiło w lutym 1964 roku. Przedszkole zostało wybudowane w miejscu, gdzie 

pierwotnie miał być wybudowany kościół parafialny. 

W roku 1939 państwo Franz i Maria Olbrich i Emanuel Białek ofiarowali swoje pole pod zabudowę kościoła parafialnego dla mieszkańców Żywocic. 

Na placu budowy zwiezione cegły. Niestety wybuchła II wojna światowa i budowy nie rozpoczęto. Do lat sześćdziesiątych na placu był się nie działo. 

Działka ciągle była własnością kościoła w Krapkowicach, aż  do roku 2013. Obecnie budynek i działka jest własnością gminy Krapkowice.  

Od roku 1964 do 1987 dyrektorem placówki była Pani Ewa Stapińska , nauczycielką Pani Maria Lipka. 

 W przedszkolu były przygotowywane 2 posiłki – śniadanie    i obiad. Placówka była czynna 5 godzin.                                                                                    

W latach 1985 dzięki staraniom Pana Szczepana Brysia wydłużono godziny otwarcia od godziny 06.30 do 15.30.  

W tych latach placówkami oświatowymi  zarządzały Kuratoria Oświaty I Wychowania. 

Od 01 .09.1987r. dyrektorem przedszkola została Pani Gerlinda Wiencek. 

 Wraz z nią pracę podjęły nauczycielki Pani Ewa Marek i Teresa Siekiera. W pierwszym roku ich pracy było około 60 dzieci   w przedszkolu.  

Od tego roku nawiązana była współpraca z przedszkolem   St. Martin w Sendenhorst (w Niemczech).Dzięki tym kontaktom nasze przedszkole 



wzbogaciło się o wiele cennych pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli (np. wyposażenie kuchni, domek do zabaw w sali maluchów) oraz słodyczy. 

W roku 1992 przedszkola w naszej gminie zostały przejęte przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach(do obecnej chwili). 

Wprowadzono tzw. „opłaty stałe” za pobyt dzieci w przedszkolu. Został również skrócony czas otwarcia naszej placówki na 7 i 5  godzin. W tych 

trudnych czasach rodzice pomagali placówce, wykonując wiele prac społecznie: całkowita zmiana wyglądu placu zabaw, szycie ubranek dla lalek, 

pomoc w organizowaniu letnich festynów, zabaw dochodowych, stoisk na dożynkach wiejskich, itp. 

W roku 2000 do naszej placówki zostały dołączone dwa oddziały zamiejscowe : w Żużeli i Pietni. 

 Od lat 90 zmieniło się wiele w naszej placówce. Przede wszystkim zmienił się wygląd budynku , sal, kuchni, łazienek, placu zabaw. Doposażono 

ogród przedszkolny o nowoczesny sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu, a w salach pojawiły się kolorowe meble, dywany, nowe estetyczne 

zabawki.  Przedszkole uczestniczy co roku w korowodzie dożynkowym. Organizowane są wycieczki, wyjazdy do teatru lalki w Opolu, teatru 

muzycznego w Gliwicach i Chorzowie, oraz uroczystości jak: pasowanie na przedszkolaka, jasełka, dzień babci i dziadka, majówka z rodzicami, 

wspólne majsterkowanie, zajęcia otwarte dla rodziców, prelekcje pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, itp.  

Wielu naszych absolwentów ma średnie wykształcenie i ukończyło studia. Pracują jako pielęgniarki, nauczycielki, pracownicy w urzędach 

państwowych, są również księżą, niestety również  wielu wyjechało za granice naszego kraju. 

Mamy przedszkole nowoczesne, kolorowe i bezpieczne  dla małych dzieci. 

Od 01 września 2013 roku funkcję dyrektora została przekazana długoletniej stażem nauczycielce przedszkola  Pani Joannie Kucharskiej. 

 

 

 

 


