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Zespół Szkół w Damnicy
PRZEtiSZKOLE LEŚNY LUDEK

w DAMNICY
76-231 PAMNICA, ul. Marii Konopnl*ki 1

iel.ifax 59 811 30 21
Damnica, dnia 26.03 .20 1 4r.

PRoToKÓŁ
zposiędzęnia komisji rekrutacyjnej do przeprowadzeniapostępowania rekrutacyjnego

do Przędszkola,,Leśny Ludek" w Damnicy

Komisja rekrutacyjnaprzy Przędszkolu ,,Leśny Ludek" w Damnicy w składzie:

1.

2.
ĄJ.

Anna Kubik
Anna zawadzka
Marta Kuzio

- przewod nicząca komi sj i
- członek komisji
- członek komisji

(w zastępstwię za Agnieszkę Potapowicz)
4. Paulina Kwiatkowska - członek komisji
5. Małgorzńa Cymek-Dudzik - członęk komisji

na posiedzeniu w dniu 26 matca 20I4r. rczpattzyła 29 wniosków o przyjęcie dzieci do
Przędszkola,,Leśny Ludęk" w Damnicy, w tym 7 wniosków o przyjęcie dzieci do grupy,,0"
i 22 wnioski o przyjęcię dzięci do grupy przedszkolnej.

Wszystkie wnioski o przyjęcie dzięci do grup ,,0" zostĘ pozytywnie
zakwalifikowane - 7 wniosków.

Po zębraniu od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego ptzęz
dzięci uczęszczające w tym roku szkolnym do przedszkola - 32 deklaracje do grupy
przedszkolnej (14 - 4-latków, 14 - S-latków, 4 - 6-Iatków) w ptzedszkolu pozostało 10
wolnych miejsc.

Komisja rekrutacyjna po rozpattzeniu wszystkich wniosków pozytywnie
zakwalifikowała w I etapie rekrutacyjnym 8 podań rodziców, którę spełniĘ kryteria I etapu
oraz I wniosęk todzica, który zakwalifikował się w II etapie rekrutacji, biorąc pod uwagę
kryteria II etapu. W związku z liczną grupą dzięci 5-6 - letnich, którę oprócz zajęć
w grupach ,,0" będą vczęszczać do grupy przedszkolnej, komisja rekrutacyjna postanowiła
pozytywnię zakvlalifikowaó pozostałe wnioski o przyjęcię dzieci do przedszkola (l2
wniosków) pod warunkiem zmiany ilości godzin pobytu dzięckaw ptzedszkolu do 5 godzin
dziennię od 7.45 do 12.45. Po wcześniejszych rozmowach, rodzicę wyrazi|i chęó
zmniejszenia ilości godzin do 5 i zaakceptowali mozliwość przyjęcia dzięcka na takich
waruŃach. l wniosęk rodziców dziecka 2,5 letniego został nięzakwalifikowany z powodu
braku wolnych miejsc w przedszkolu.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego lista dzięci zakwalifikowanych
i nięzakwalifikowanych - załącznik nr 1, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeh ptzy
Przedszkolu ,,Leśny Ludęk'o w Damnicy. Rodzice o wynikach rekrutacji mogą takżę
dowiadywać się osobiście lub tęlęfonicznię w sękretariacie szkoły.

Podpisy członków komisji:

1. Anna Kubik - ... .,(W...K?Ńk
ż. Anna Zawadzka- .fir.n*. ..ł*.rIgW-

4. Paulina Kwiatkowska - ,.

5. Mńgorzata Cymek-Dudzik -



Zesoół Szkół w Pamnicy
PRZEDSZKOLE LEŚNY LUÓEK

w DAMN|CY
76-231 DAMNlcĄ ul. MariiKmopk*b|1

tel./fax 59 811 30 21

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA,,LEŚNY LUDEK, W DAMNICY
na rok szkolny 2014l20t5

Lista dzieci zalrwalifikowanvch do grupv przedszkolnei:

1. Robęrt Rosiński (8h)
2. Ewalaworska (9h)
3. Karolina Piechowicz (9h)
4. Maja Stolarczyk (5h)
5. Marlena Cebula (5h)
6. Milena Cebula (5h)
7. Jakub Czarnuch (8h)
8. Sabina Jandura (10h)
9. Jan Wróblewski (8h)
10. Marcel Węsołowski (5h)
11. Wiktoria Gajewska (5h)
12. Rafał Sulik (5h)
l3. Julian Sobolęwski (5h)
14.Kuba Golński (5h)
l5.Maja Labuda (5h)
16.Mateusz Gąsior (5h)
17.Michał Woźniak (5h)
18. Zuzanrta Kostrubiec (5 h)
1 9.Nikola Grabowska (5h)
20.Nadia Grabowska (5h)
21.Filip Piskuła (5h)

Lista dzieci niezakwalifikowąnvch do grupv przedszkolnei :

1. Igor Zdyb

Lista dzieci zalrwalifikowanvch do grupy..0":

1. SabinaJandura
2. Dominik Stolarczyk
3. V/iktoria Maciąg
4. Marek Koniuszek
5. Maciej Iwaniak
6. Klaudia Siwa
7. Antoni Sobolęwski


