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PRoToKÓŁ
z posiedzenia komisj i rekrutacyjnej

do przeprow adzeniapostępowania rekrutacyjnego
do Przedszkola,,Leśny Ludek" w Damnicy

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

na Posiedzeniu w dniu 25 marca 20l5t. rozpatrzyła 18 wniosków o ptryjęcie dzięci do
Przedszkola,,Leśny Ludek" w Damnicy, w tym 5 wniosków o przyjęcie dzięci do grupy,,0"
i 13 wniosków o przyjęcie dzięci do grupy przedszkolnej.

wszystkie wnioski o ptzyjęcie dzięci do grupy ,o0o' zostĘ pozytywnie
zakwalifikowanę - 5 wniosków.

Po zebraniu od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania ptzedszkolnego przez
dzięci uczęszczające w tym roku szkolnym do przedszkola - 26 deklaracji do grupy
Przedszkolnej (15 - 4-latków, l1 - S-latków) w przedszkolu pozostńo 16 wolnych miejsc.

Komisja zakwalifikowała pozyĘwnie 12 wniosków o prryjęcie dzięci do grup
przedszkolnych. Natomiast 1 wniosek został wstrzymany, gdyż dziecko mieszka poza
gminą Damnica irozpattzenie wniosku wymaga zgody organu prowadzącęgo.

W związku z powyzszym przedszkole dysponuje jeszcze cńętema wolnymi
miejscami w grupie przedszkolnej.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego lista dzięci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych - zńącznik nr l, zostanie umięszczona na tablicy ogłoszefi przy
Przedszkolu ,,Leśny Ludek" w Damnicy. Rodzice o wynikach rekrutacji mogą takzę
dowiadywaó się osobiście lub telefonicznię w sękretariacie szkoĘ.
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1. Marta Królik
2. Anna Kubik
3. Anna Zawadzka
4. Paulina Kwiatkowska
5. Mńgorzńa Cymek-Dudzik

- przewodn icząca komisj i
- członek komisji

- członek komisji
- członek komisji
- członęk komisji
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4. Paulina Kwiatkowska -

5. Mńgorzata Cymek-Dudzik -
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA,,LEŚI\W LUDEK" W DAMNICY
na rok szkolny 201512016

Lista dzieci zakwalifikowanvch do grupv przedszkolnei:

1. Banaszek Antoni (8h)
2. Brzykcy Kornelia (5h)
3. Chęcińska Adriana (8h)
4. Hefirarowicz Iga (5h)
5. Kwasek Lena (5h)
6. Romanków Kacper (7h)
7. IVarkocki Maciej (7h)
8. Wlazło Bartosz (7h)
9. Zdyb Igor (7h)
10. Wesołowski Marcel (5h)
1 1. Stolarczyk Jakub (5h)
12. Tamborek Ksawery (8h)

Lista dzieci niezakwalifikowanvch do erupv przedszkolnei:

brak

Lista dzieci zalrwalifikowanvch do grupv ..0o':

1. Gąsior Mateusz (5h)
2. Kwasęk PaĘcja (5h)
3. Nowak Konrad (5h)
4. Plewa Jakub (5h)
5. Sulik Rafał (5h)
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