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w *prawił asłałęniaharmanagramĄw łzynns{ńw ył*tqy*vł*nlarłkruźarryjuym arxł
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Na płd*zawię ałl" 3{3 tlst, 1 tlsźauir1 z &lzia ź1 łnarła 199$ r. ł samłrąóził gtłunnym
{.bz, t"i" zż{}1,9 t, ?tlz. 3U{}, 13*g, 1371" '1*r$ i 1e13) *taz ŁTt" 15Ą us!, 1 pkt 1 i a*." ż9 usż.2
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1287, 1$8t}. 1 $81. 1818, żf:;7 i 2ż48ł

zarłąóz.am, u nn*łępustl

§ 1. 1.lJstatram ha*tzłnłsgraln łzynllłlśłi w ?t3glęp§waniŁ rcŁruŁacynym óTaz

?CIłlępłvar,iu uztzpelniaiątym ó* ;srz*tlszŁr:li ptłtvadz,*nycłl przłz Miasłłl Ł*dŻ, *a r*k
szkollly, 2{)2t.}ź{}21, §tdn§wiąty,zaląłzniŁ Nr 1 ół zarz.ąózenia.

2, Ust*larn tr:almtlnagram tzytz.ll*śł;l w ptsslEptlwaniu łłŁrulały,)nym d* klax pi*tluszyrh
,a sl.Ł,;łaę?z pł*stuuxtswył?l prł:waó,złllył?l prz,*z. Miasl* ż,łdż, ła rłk szkłlny 2020lżł21,
stantlzd iąty,zńałz.nźŁ N t ż órs z.arządz.enia.

3.l..)r;ta}am harm**ł>grarn u.y*.ntlźł:l w postępłwaniu uzap<źliająłym dr> klas
piernszych w sz_kłlae1l pt:ósLavłłslayth płłaaĄztlny*?l ptzw., Miuslł ł-*dż, na rck szktllny
2łż{}12ł21, slilTlłwźąc3, załąłznik Nr 3 ńł z,arłądrcnia.

Ą.Li,*talarll harua*n*grazn. czynn*ści w płstępłłłatńu rcŁr*tały)ny* łt'ó:/-
,w 

?łstę?łwanitz uztlpłlnląa*ym ó<:: ,,lńózlałół, ł3wujęzyłłznyłh w sr_ktńałh yołstal,v*wyłh
pt*,uadzs:łnyłh przłz. Miasłł Łildź., na rłk sz,kłln.y 2ł2alW21, stanłwiąły załąłznik&t Ą
łks z,ar,ł,ltrĄz.*rńa.

§ ż, Wyk*nanie zarządzenia płslvietzam T}yrłktll:tłwi
w {3łpartau:ęn:łił ? ru{;y, T,tlukal;4i i Kvltury t:rc.qdu Miasta Ł.łrjzi,

Ą 3.7-,arz,aóz.łtlię ęłłhtlłjzi w żyti* z łnitm wydałia.
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