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Dyrektora PSM I i Il st. w Gliwicach 

z dnia 02.10.2020r. 

Dotyczy: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w r. szk. 2020/2021 

Działając na podstawie: 

1) Art. 68 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

2) § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie organizacji roku szkolnego w 
publicznych ,$zkolach i placówkach artystycznych z dn. 20.11.201 lr. (Dz. U z 201 lr. 
poz. 2199 z późniejszymi zmianami) 

zarządzam: 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców, ustalić dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021: 

• 15, 16.04 202Ir., 

• 04.06.202Ir. 
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[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]
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Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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