
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
PtAcowEK_o§WIAToWYCH

w Lyskach
uL Dworeowr'lr, ł4-295 Lyski

tel, 32 433 0l 7ż, fax 32 Ę3'al74
'"'n'€ź&F9ffiW.r!źr/n,

Lyski, dnia 9 luty 2021 r.

DYREKTORZY

Placówek oświatowych

z terenu Gminy Lyski

Przesl łanr w załączettltt:

. '/.arz,ądzetrie Nr W.0050.13.202i \Ą'0.1lĄ GNttNY LYSKI z clrria 21 sty,cznia 202l r. ił

s1"lrarr ic określenia 1ernrilrórł pclstęlltlrrania rekrutac1, jnego oraz postęno\\ alliir

uzLrpcłtriajaccgo c1o przedszkoli i oddziałórl przeclszkolnl clr przl Zespołach Szkolntl

!)rzcclszliolIl1 ch i Szkolc Poclstarl,clnl c- j clIa który ch (inrilra Ll ski .jest orgi_lllel-,ll

prorvadzacvrr-r. dla kttirl,clr Grrrirla Liski .iest orgallcn] prorraclzący,m r,r roku szkoltlrtlr

2a2112022

. Zzlrz,ątlzenie Nr W.0050.23,202l \Ą/1.1'lĄ GN'lINY LYSKI z clnia 9 lutego 2()21 r. r,ł spralrie

clkreślenia \\,zorll u,,t-lio,łku i zgłoszerlia o przr jęcie c1o przeclszkoli i odclziałórr

przcdszkolrl1 ch. dla którl,ch Gntina L1 ski .jest oruallenl prorvadzącr,nr

cltl sttlstlrłania.

i-' Y REKTOR

-,,;§&Hfiiifu*

Otrzl,mują:
l ) Dl rektor ZSP u 1.1.skach.

]) I)l rcktor ZSP lv Adatrrowicach.
3 ) D1 rektor ZSP rł, Pstrążne.|.
-ł) Dl,r"ektor ZSP rł, Zlvonor,ł,icach.
5) Dvrektor SP lv Raszczy"cach.
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I-yski, dnia 9 luty 202l t.

DYREKTORZY

Placówek oświatowych

z terenu Gminy Lyski

przesr lanr u załaczetriu:

. ,/,arzac7zelrie Nr W.0050.1-ł.202l \ĄOJTĄ (i},lINY I-YSKI z dnia 2l st__r,,czrlia 20f1 r. ri,

sprarr ie określenia terll-tinórł, 1rostępor,vania rekrutircl,jnego ola7 postęporr arlia

irztrpełrliającego do klas pierrł,szl,ch szkclł pcldstarłorrl,ch \\,Zespołach Szkolrlo

I'rzcdszkolrrl.clr i Szkole Podstarvorłe-i. dla ktcirycIr Grrlina Ll,ski .jest orgallc-Ill

pt,orr irclzacvlll \\r roku szko l tlvrll 202 1 l 2O2)

. Zarzacll.crlie Nr \\r.0050.24.202l WOJI,Ą GNlINY LYSKT z dllia 9 lut1 20]1 r. r,r sprarric-

okrcślcnia wzoru rł,nioskLr i zgłoszenia o przvjq:cic clo szkół podstarł,tlu,y,ch. dla kttirl,ch

(irlirla L1 ski .icst orgal-}el11 prtlwadzacl,tll

dtl sttlsolł ttnia.

J yREKTOR
CIIOĘ'O w Lyskach

. . Wq,^x,I.I+lqillrz. bogustaw

Otrzl,mu.ią:
1) Dl,rekttlr ZSP r,r,Lvskach.
2 ) Dvrekttlr ZSP rł, r\danrori,icaci-l.
3 ) I)r rcktor ZSP rł Pstrążnc,i.
-ł) I)1re,litor ZSI) rv Zrłotrorr.,icirch.
5 ) I)1 rckttlr SP u, Raszczvcaclr,


