
Informacje z Ratusza z dnia 13.02.2015 

1. Spotkanie „Węgier, Polak...”  
2. Nabór na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli 
3. Startuje „Kreatywna poczekalnia” na Stacji Kultura 
4. Konkurs wiedzy o zamkach krzyżackich 
5. Wystawa fotograficzna Anny Formeli 
6. Wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda Zająca 
 

1. Spotkanie „Węgier, Polak...”  
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu 
"Ciekawi świata". Spotkanie „Węgier, Polak...” odbędzie się w piątek, 13 lutego o 
godz. 18.00 w klubie biblioteki. 
Tym razem udamy się do ojczyzny naszego gościa, Andrása Asztalosa, na Węgry. 
Będzie okazja posłuchać o związkach Węgrów z Polakami, poznać najciekawsze 
miejsca na Węgrzech, nauczyć się i wspólnie zaśpiewać węgierską piosenkę Az a 
szep, az a szep, posmakować tejfölös paprikás csirke galuskával... 
Goście specjalni: Danuta Sroka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, 
która opowie o swoich spotkaniach z Węgrami oraz Andrzej Radajewski, który 
zaśpiewa, oczywiście po węgiersku...  
Podczas spotkanie odbędzie się także oficjalne ogłoszenie wyników konkursu poezji 
miłosnej Szeptem, w którym tradycyjnie bierze udział młodzież z powiatu lęborskiego. 

Andras Asztalos – Węgier, były dyplomata Ambasady Węgierskiej w Warszawie. Po 
przejściu na emeryturę przeprowadził się do Słupska. Wciąż aktywnie uczestniczy w 
szeroko pojętej kulturze węgierskiej. Stały uczestnik corocznych imprez Dni Kultury 
Węgierskiej organizowanych w Słupsku oraz wolontariusz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Słupsku. W swoim życiu bardzo dużo czasu spędził podróżując, wiązało 
się to z wykonywanym zawodem. Dziś zwiedza świat przede wszystkim dla 
przyjemności. 

2. Nabór na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli 
 
Wkrótce rozpocznie się nabór do lęborskich przedszkoli.  
Terminy postępowania rekrutacyjnego: 
- składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego: od dnia 
23.02.2015 r. do dnia 2.03.2015 r. 
-  składanie wniosku wraz z dokumentacją o przyjęcie dziecka do przedszkola: od 
dnia 2.03.2015 r. do dnia 31.03.2015 r. 
- termin prac komisji rekrutacyjnych: od dnia 1.04.2015 r. do dnia 10.04.2015 r. 
- podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych: w dniu 
17.04.2015 
Terminy postępowania uzupełniającego: 
- składanie wniosku wraz z dokumentacją o przyjęcie dziecka do przedszkola: od 
dnia 17.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. 
 
- termin prac komisji rekrutacyjnych: od dnia 18.05.2015 r. do dnia 29.05.2015 r. 
 



Placówki, w których w roku szkolnym 2015/2016 realizowane będzie 
wychowanie przedszkolne: 
- Przedszkole Nr 1 
- Przedszkole Nr 2 
- Przedszkole Nr 5 
- Przedszkole Nr 6 
- Przedszkole Nr 9 
- Przedszkole Nr 10 
- Szkoła Podstawowa Nr 4 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 
 
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Lębork.  
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznych 
przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina 
dysponuje wolnymi miejscami.  
Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie 
pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez 
rodzica/opiekuna prawnego dziecka.  Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do 
przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. Nie złożenie deklaracji w 
wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej 
placówce. 
Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana 
dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie 
do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż do trzech wybranych 
przedszkoli. 
Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2015/2016 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym 
przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata 

 niepełnosprawność kandydata 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria te mają jednakową wartość – 10 pkt. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub gdy po tym postępowaniu nadal są wolne miejsca, 
przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora, który wyznacza przewodniczącego komisji. 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki. 



Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia. 
 
3. Startuje „Kreatywna poczekalnia” na Stacji Kultura 
Teatr Tańca „Jeszcze Pięć Minut” działający przy Lęborskim Centrum Kultury 
„Fregata” zaprasza na zajęcia w ramach projektu „Kreatywna poczekalnia”. W Stacji 
Kultura na dworcu PKP w Lęborku od 18 lutego będą prowadzone bezpłatne zajęcia 
warsztatowe dla młodzieży oczekującej na pociąg. Animatorzy przez dwa miesiące w 
każdą środę i czwartek  od 14.30 do 17.00 będą prowadzili zajęcia taneczne, 
teatralne, fitness i relaksacyjne.  
Projekt „Kreatywna poczekalnia” został sfinansowany ze środków Fundacji Banku 
Zachodniego WBK w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. 
Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży, zwłaszcza dojeżdżającej do szkół, 
oczekującej na pociąg lub autobus. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
 
4. Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 
Kolejny rok uczniowie z lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą wziąć 
udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie „Polskie Zamki gotyckie”, 
którego Miasto Lębork jest członkiem. Konkurs na etapie gminnym przeprowadzi 
Muzeum w Lęborku (termin zostanie podany wkrótce). Finaliści tego etapu wezmą 
udział w finale konkursu 10 czerwca br. w Kwidzynie. 
 
5. Wystawa fotograficzna Anny Formeli 
Lęborski Klub Fotograficzny działający przy LCK „Fregata” zaprasza na wystawę  
fotograficzną autorstwa Anny Formeli pod tytułem „Maski”. Wernisaż wystawy 
odbędzie się w czwartek, 19 lutego w Stacji Kultura przy ulicy Dworcowej 8 
(Dworzec PKP) w Lęborku. Początek o godzinie 18.00. Wystawa została 
przygotowana przez Słupski Ośrodek Kultury. Wstęp jest bezpłatny. 
 
6. Wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda Zająca 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na wystawę malarstwa Ryszarda 
Zająca pt. ”Koń jaki jest każdy widzi..?” Wernisaż odbędzie się w czwartek 26 lutego 
br. w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy alei 
Niepodległości 6 w Lęborku. Początek o godzinie 18.00. Wstęp jest bezpłatny. 
Wystawę będzie można oglądać do 19 marca. 
 


