
 

           Plan pracy wychowawczo- opiekuńczej oraz działań profilaktycznych 

                                             w roku szkolnym 2021/2022 

 

                                     dla klas I,II,III,IV,V Szkoły Podstawowej 

 

Cele: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

2. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno- 

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w 

celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucia bezpieczeństwa. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne. 

           Działania Cele i oczekiwane    efekty  Formy i metody realizacji Termin realizacji 

1. Bezpieczeństwo 
Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły: 

- zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa podczas 

przerw oraz zajęć 

pozalekcyjnych; 

- zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa w 

sytuacjach zagrożenia 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom 

poza terenem szkoły 

-bezpieczna droga do i ze 

szkoły 

-zapewnienie dodatkowej 

opieki i pomocy w 

przypadku sytuacji 

kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 

-  

 

*wzmocnienie poczucia 

bezpieczeństwa; 

* natychmiastowa reakcja na 

złe zachowanie uczniów; 

* ukształtowanie postaw 

obowiązkowości i 

odpowiedzialności; 

* utrwalanie zasad właściwego 

zachowania; 

* nabycie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

zagrożenia; 

* nabycie umiejętności 

odpowiedniego zachowania 

podczas ewakuacji; 

* znajomość istniejących 

zagrożeń oraz umiejętność 

prawidłowego zachowania się 

w sytuacji kontaktu z 

substancjami 

niebezpiecznymi; 

* znajomość przepisów ruchu 

drogowego-umiejętność 

stosowania ich w praktyce-

znaki drogowe, które znamy i 

których przestrzegamy 

 

 

 

*dyżury nauczycieli; 

 

* pogadanki na temat zasad 

właściwego zachowania; 

 

* organizacja bezpiecznych zabaw 

podczas przerw;   

 

* próbna ewakuacja; 

* zajęcia edukacyjne dotyczące 

istniejących zagrożeń; 

* zajęcia edukacyjne na temat zasad 

ruchu drogowego; 

* ćwiczenia praktyczne dotyczące 

poruszania się po drodze; 

 

* współpraca z instytucjami  

dbającymi o bezpieczeństwo dzieci 

na drodze; 

* pogadanki dotyczące 

bezpiecznych miejsc do zabawy; 

 

* współpraca z rodzicami 

 

*konkurs wiedzy o ruchu 

drogowym 

* zapewnienie uczniom dostępu do 

sprzętu potrzebnego do pracy 

zdalnej 

* zapewnienie uczniom miejsc 

pracy w szkole w przypadkach, gdy 

nie mogą pracować w domu 

 

 

Cały rok 

 

wg potrzeb 

 

 

cały rok 

 

 

wg planu zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 



2. Budowanie zespołu 

klasowego 

 

-ponowna adaptacja uczniów 

do zajęć w trybie stacjonar-

nym. 

-rozpoznanie aktualnej sytua-

cji uczniów - nastrojów, sa-

mopoczucia, doznanych trud-

nych przeżyć w związku z 

pandemią. 

-przypomnienie aktualnie 

obowiązujących zasad organi-

zacyjnych i zasad pracy w 

szkole i w klasie. 

-rozpoznanie aktualnej sytua-

cji uczniów - nastrojów, sa-

mopoczucia, doznanych trud-

nych przeżyć w związku z 

pandemią. 

 

 

*Zajęcia integracyjne. 

 

 

*przekazanie informacji o możliwo-

ściach uzyskania pomocy. 

 

*wypracowanie norm i zasad postę-

powania,  kontrakty klasowe 

 

 

Wrzesień-

październik 2021 

 

Cały rok 

 

 

Wrzesień 2021 

• 3. Eliminacja  zachowań 

agresywnych i przemocy 

w szkole 
*Diagnoza sytuacji 

wychowawczej. 

*Uświadomienie uczniom 

problemu agresji i 

przemocy, w tym 

cyberprzemocy oraz 

sposobów radzenia sobie 

z nimi 

*działania na rzecz 

ograniczenia agresji i 

przemocy 

*kształtowanie postaw i 

zachowań 

prospołecznych, 

tolerancji oraz empatii 

*pedagogizacja rodziców 

 

 

*poznanie skali zjawiska 

przemocy i agresji w szkole; 

* znajomość zagrożeń 

występujących w środowisku 

uczniowskim; 

* nabycie umiejętności 

rozpoznawania przez uczniów 

zachowań agresywnych oraz 

przeciwstawiania się tym 

zachowaniom; 

* znajomość konsekwencji 

niewłaściwego 

wykorzystywania narzędzi 

technologii informacyjnej; 

* nabycie umiejętności 

samokontroli w sytuacjach o 

znamionach agresywnych; 

* nabycie umiejętności 

aktywnego i bezpiecznego 

spędzania czasu; 

*kształtowanie  zachowań 

asertywnych; 

* wzmocnienie zachowań 

empatycznych; 

* ukształtowanie i utrwalanie 

postaw szacunku dla norm i 

wartości społecznych, 

kulturowych i rodzinnych; 

* ukształtowanie postawy 

tolerancji wobec inności; 

* uświadomienie rodzicom ich 

roli w kształtowaniu postaw 

moralnych i prospołecznych 

wśród dzieci; 

* aktywna współpraca 

rodziców ze szkołą; 

* wzmocnienie więzi między 

rodzicami i dziećmi; 

* dostarczenie informacji na 

temat możliwych źródeł 

pomocy; 

* uświadomienie rodzicom 

 

*ankiety; 

* rozmowy z uczniami, rodzicami, 

nauczycielami; 

*zajęcia edukacyjne prowadzone 

przez specjalistów; 

*realizacja programów 

profilaktycznych 

* uczestnictwo w pozaszkolnych 

programach przeciwdziałania 

przemocy i agresji; 

* systematyczne działania 

wychowawcze prowadzone przez 

nauczycieli; 

* konkursy dotyczące tematyki 

przemocy i agresji; 

* organizowanie akcji, konkursów, 

imprez wolontaryjnych; 

* spektakle profilaktyczne; 

 

* zajęcia warsztatowe dla rodziców; 

  

* rozmowy indywidualne 

 

*Cyberprzemoc „Internet źródłem 

wiedzy i zagrożeń”- zajęcia z 

Policjantem, pedagogiem oraz 

psychologiem szkolnym 

 

*Przedstawienie uczniom wzorów 

nieakceptowanych zachowań oraz 

wskazanie konsekwencji- Szkolny 

System Dyscyplinujący 

 

 

 

 

W razie potrzeby 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

II semestr 

 

 

 

 

praca ciągła 



nowych, nieznanych źródeł 

zagrożeń 

* zachęcanie do zwracania się 
do osób dorosłych o pomoc 

w sytuacjach trudnych 

 

• 4. Rozwijanie 

umiejętności współżycia 

społecznego i rozwoju 

osobistego 
*Wzmacnianie motywacji 

do własnego rozwoju 

*poznanie swoich 

mocnych i możliwości 

*rozwijanie 

zainteresowań uczniów 

*kształtowanie postaw 

tolerancyjnych- 

uwrażliwianie na 

potrzeby innych 

*integrowanie 

społeczności klasowej i 

szkolnej 

*umiejętność 

rozpoznawania uczuć i 

emocji 

*zapobieganie 

nadmiernej absencji 

uczniów 

*dziecko w grupie i 

rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wspomaganie przez 

szkołę wychowawczej 

roli rodziny 

 

 

*znajomość praw i 

obowiązków ucznia 

wynikających za Statutu 

Szkoły i Konwencji Praw 

Dziecka; 

*znajomość zasad dobrego 

wychowania i umiejętność 

stosowania ich w praktyce; 

* ukształtowanie postawy 

współodpowiedzialności za 

zespół (szkolny, klasowy); 

*praca nad wytworzeniem 

pozytywnego obrazu samego 

siebie – akcentowanie 

mocnych stron, odnoszenie 

sukcesów 

* uświadomienie kierunku 

zainteresowań i wspieranie ich 

rozwoju; 

* rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania i ujawniania 

swoich emocji i uczuć; 

* diagnozowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych 

*rozwijanie umiejętności 

pomagania osobom 

niepełnosprawnym 

*poszukiwanie nowych 

kierunków rozwoju – praca 

uczniów i wychowawców w 

wolontariacie 

*integrowanie uczniów szkoły 

poprzez tworzenie warunków 

do różnorodnej ich 

aktywności-wolontariat, 

pomoc koleżeńska 

*uczenie szacunku do 

rodziców, ludzi starszych, 

pracowników szkoły 

 

*oczekiwaniami rodziców 

oraz nauczycieli 

* tworzenie przestrzeni do 

współpraca z rodzicami rozu-

miane jako współdecydowanie 

oraz współodpowiedzialność 

za to, co się dzieje w szkole. 

 

 

*pogadanki, systematyczne zajęcia 

wychowawcze w klasach; 

* pomoc koleżeńska; 

* udział w akcjach wolontaryjnych; 

* organizacja i uczestnictwo w 

szkolnych uroczystościach; 

* zajęcia rozwijające samoocenę, 

asertywność, 

 

* diagnozowanie uczniów pod 

kątem indywidualnych możliwości i 

zdolności; 

* rozwijanie zdolności poprzez 

proponowanie uczestnictwa w 

kółkach lub zespołach 

zainteresowań-oferta zajęć 

pozalekcyjnych na terenie szkoły 

* konkursy, przeglądy twórczości; 

* współpraca z instytucjami 

diagnozującymi przyczyny 

niepowodzeń szkolnych; 

 

* organizacja form pomocy w 

przypadku zaburzeń *współpraca z 

W.T.Z. „ARKA”: spotkania 

jasełkowo- mikołajkowe, pikniki, 

andrzejki, dni sportu, dyskoteki, 

obchody Dni Godności Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

*obchodzenie Dnia Matki, Ojca, 

Babci, Dziadka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*spotkania z rodzicami uczniów 

*zaangażowanie rodziców, 

wychodzenie z inicjatywami na 

nowe działania 

 

Cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu 

• 5. Rozszerzenie działań 

na rzecz propagowania 

zdrowego trybu życia 

• *propagowanie zdrowego 

stylu życia 

• *kształtowanie nawyków 

 

*rozwój poczucia 

odpowiedzialności za zdrowie 

własne i innych 

* stosowanie w praktyce zasad 

zdrowego odżywiania się; 

 

*zajęcia edukacyjne prowadzone 

przez specjalistów na temat 

zdrowego stylu życia; 

* pogadanki ; 

* akcje promocyjne; 

 

 

Praca ciągła 

 

 

 



dbania o zdrowie i 

higienę osobistą 

• *Propagowanie 

aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

* kształtowanie hierarchii 

systemu wartości, w 

którym zdrowie należy do 

jednych z najważniej-

szych wartości w życiu 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• *zwiększenie aktywności 

fizycznej  

i wyrobienie nowych 

nawyków. 

 

*uświadamianie 

problemu depresji 

 

* znajomość sposobów 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego; 

* uświadomienie korzyści 

wynikających z aktywnych 

form spędzania czasu 

wolnego; 

* umiejętność świadomego 

korzystania ze środków 

audiowizualnych(tv, komputer, 

Internet); 

* znajomość i umiejętność 

stosowania zasad higieny 

osobistej; 

* znajomość i umiejętność 

stosowania zasad 

kształtujących właściwą 

postawę ciała; 

*dbanie o higienę jamy ustnej-

fluoryzacja 

 

* uczestnictwo w programach 

szkolnych i pozaszkolnych 

promujących zdrowe odżywianie; 

* systematyczna kontrola wad 

postawy oraz higieny; 

* wycieczki, zajęcia na świeżym 

powietrzu; 

* zawody sportowe; 

* lekcje wychowawcze, bezpieczny 

internet- lekcje informatyki, 

warsztaty 

 

*nauka gotowania/ przyrządzanie 

posiłków-warsztaty kulinarne 

* szkolny festyn rodzinny 

*zabawy na świeżym powietrzu, 

marsze, biegi,  gry i zabawy na 

wesoło, gry i zabawy na sali zabaw, 

śniegu 

*spotkania z pielęgniarką 

 

 

*zajęcia taneczne 

 

 

* materiały informacyjne, 

 pogadanki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2022 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

 

na bieżąco 

• 6. Profilaktyka 

uzależnień-

przeciwdziałanie 

przestępczości i 

demoralizacji nieletnich 

• *Diagnozowanie 

aktualnego stanu 

zagrożenia 

alkoholizmem, 

nikotynizmem, 

• narkomanią i 

dopalaczami 

• *Utrwalanie nawyków 

odpowiedniego sposobu 

zaspokajania potrzeb jako 

działania alternatywnego 

do zażywania środków 

uzależniających 

• *Wdrażanie programów 

profilaktycznych. 

• * kształcenie w uczniach 

umiejętności 

odpowiedzialnego 

korzystania z technologii 

informacyjno- 

komunikacyjnych 
 

 

 

 

 

 

*znajomość sytuacji rodzinnej 

wychowanków; 

* właściwa ocena skali 

zagrożeń uzależnień 

występujących wśród 

uczniów; 

* kształtowanie postaw 

asertywnych wobec propozycji 

inicjacji substancji 

uzależniających; 

* świadomość przyczyn 

sięgania po środki 

uzależniające; 

* świadomość wpływu 

środków uzależniających na 

organizm młodego człowieka; 

* promowanie abstynencji; 

* podejmowanie przez 

uczniów świadomych decyzji 

w sprawie używek; 

* uczestnictwo uczniów w 

alternatywnych do uzależnień 

sposobach spędzania czasu 

wolnego 

* wdrażanie do roztropnego 

korzystania z narzędzi i 

zasobów cyfrowych 

 

 

 

 

 

*ankiety; 

* rozmowy z uczniami, rodzicami, 

nauczycielami; 

* wywiady środowiskowe; 

 

* współpraca z instytucjami 

zajmującymi się zagadnieniami 

uzależnień-Policja, MCWR, Szansa 

* realizacja programów 

profilaktycznych 

* konkursy o tematyce 

profilaktycznej; 

 

* spektakle dotyczące profilaktyki 

uzależnień; 

 

 *współpraca z Sądem, kuratorami, 

Policją 

*pedagogizacja rodziców-spotkania 

ze specjalistami z zakresu 

uzależnień 

*podejmowanie wobec dzieci i 

młodzieży nierealizujących 

obowiązek szkolny i zagrożonych 

demoralizacją środków 

profilaktycznych i prawnych 

*realizacja Programu -Zapobieganie 

Wagarom 

* profilaktyczne rozmowy z 

uczniami i ich rodzicami na temat 

skutków wagarowania- rozliczanie 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Profilaktyka 

logopedyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I-III: 

1. Kształtowanie 

prawidłowego rozwoju mowy 

dziecka poprzez współpracę z 

rodzicami  

i nauczycielami oraz wczesną 

diagnozę i stymulację funkcji 

językowych oraz korygowanie 

złych nawyków i wad 

artykulacyjnych. 

 

Klasy IV-V: 

1. Rozwijanie umiejętności 

skutecznego komunikowania 

się, 

podtrzymywanie i 

doskonalenie zdolności 

językowych uczniów w 

różnych sytuacjach 

społecznych (środowisko 

szkolne, rodzinne, rówieśnicze 

itp.). Uczeń świadomie 

posługuje się językiem 

ojczystym, zna aspekty 

techniczne mowy, stosuje 

zasady etyki rozmowy. 

2. Promowanie zasad i 

sposobów dobrej komunikacji 

jako czynnik budujący 

poczucie pewności siebie i 

niezależności ucznia, jako 

czynnik kształtujący jego 

umiejętności radzenia sobie  

z rożnymi uczuciami i 

emocjami, jako komponent 

udanych relacji w kontaktach 

społecznych. Uczeń posiada 

wiedzę dotyczącą czynników 

determinujących skuteczne 

porozumiewanie się, jest 

świadomy, że mowa to 

umiejętność nie wrodzona, 

warunkująca jego rozwój 

osobisty i relacje 

interpersonalne. 

3. Przeciwdziałanie 

stereotypizacji i marginelizacji 

uczniów, mających trudności 

komunikacyjne. Kreowanie 

opuszczonych godzin lekcyjnych 

* zajęcia i spotkania w klasach na 

temat środków psychoaktywnych- 

zagrożenia, nowe zagrożenia- 

dopalacze, formy spędzania czasu 

wolnego bez uzależnień- rozwijania 

zamiłowań i zainteresowań 

* zajęcia w klasach- 

„Cyberprzemoc” 

 

 

 

 

 

Formy pracy grupowej oraz 

indywidualnej. 

 

Metody pracy logopedyczne, 

lingwistyczne, pedagogiczne, 

psychologiczne, w szczególności 

zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe, 

z wykorzystaniem pracy z tekstem, 

psychodramy, technik 

multimedialnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 



postaw tolerancji, promowanie 

udzielania wsparcia osobom  

z zaburzeniami mowy. Uczeń 

kulturalnie zachowuje się 

wobec innych, z szacunkiem 

traktuje rówieśników, 

nauczycieli, innych 

pracowników szkoły. 

 

4. Promowanie kultury języka 

polskiego, kształtowanie 

komunikowania się ucznia 

zarówno za pomocą słowa 

pisanego, jak i mówionego, 

eliminowanie niestosownego 

słownictwa, wulgaryzmów. 

 
 

• 7. Wdrażanie metod 

radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach 

• *poszerzenie wiedzy na 

temat sytuacji trudnych 

• *walka z własnymi 

ograniczeniami, radzenie 

sobie ze stresem 

• *kształtowanie 

umiejętności szukania 

pomocy 

• *wdrażanie do aktywnego 

życia w klasie i szkole 

• *zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym 
 

*uczenie sposobów radzenia 

sobie ze stresem, 

* sytuacje trudne i jak sobie 

radzić 

* rozwijanie samorządności 

uczniów (przygotowywanie 

imprez i świąt, dyskoteki, 

tradycje i zwyczaje szkolne)- 

współpraca z Samorządem 

Uczniowskim 

*pomoc dla uczniów 

izolowanych i odrzuconych,  

uczniowie poznają siebie, 

przełamują onieśmielenie, 

uczą się prawidłowej 

komunikacji, rozumienia 

swoich uczuć, rozwiązywania 

konfliktów, ćwiczą 

umiejętności interpersonalne 

*zajęcia dodatkowe dla 

uczniów-zachęcanie do 

uczestniczenia w nich 

 

 

*pogadanki 

*zajęcia warsztatowe 

*lekcje wychowawcze 

*spotkania ze specjalistami 

*współpraca z instytucjami 

pomocowymi, wspierającymi pracę 

szkoły 

*praca na rzecz szkoły 

*zajęcia wyrównawcze 

*gry i zabawy motywujące do nauki 

*odrabianie zadań na świetlicy 

szkolnej 

*kierowanie ucznia u którego wy-

stępują nieprawidłowości rozwoju 

psychicznego i trudności w nauce 

na badania w PPP 
 
 

 

Praca ciągła 

harmonogram lekcji 

wychowawczych 

8. Pomoc materialna 

 

 

 

 

*Organizowanie dla uczniów 

bezpłatnych obiadów. 

 

*Przyznawanie zapomóg oraz 

pomocy losowej 

Współpraca z MOPS, prywatni 

sponsorzy 

 

SKOW, współpraca z Radą 

Rodziców 

Wg potrzeb 

9. Edukacja ekologiczna 

oraz kształtowanie 

postawy proekologicznej 

*podnoszenie wiedzy z 

zakresu ekologii na 

przedmiotach szkolnych, tj. 

technika, geografia, chemia, 

biologia, etyka, języki obce 

oraz podstawy 

przedsiębiorczości 

* popularyzacja aktywności 

proekologicznych, propago-

wanie zdrowego stylu życia, w 

zgodzie z otaczającym świa-

tem oraz promowanie takich 

zachowań u innych. 

Edukowanie uczniów na temat 

ekologii oraz zwiększanie ich świa-

domości i wrażliwości na otaczają-

cy nas świat. 

Uczniowie są świadomi problemów 

ekologicznych. 

 

 

 

Cały rok 



 

 

10.Kształtowanie 

umiejętności dobrego 

wyboru dalszej nauki i 

kariery zawodowej 

* Zajęcia warsztatowe z 

doradcą zawodowym 
*Prezentacja możliwości 

kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych, 

informacje o zawodach 

 

Współpraca z doradcą zawodowym 

PPP- zajęcia i indywidualne 

spotkania 

 

Realizacja Wewnątrzszkolnego 

programu Doradztwa Zawodowego 

Październik 2021 

 

 

 

Cały rok 

11. Kształtowanie 

postaw miłości do 

ojczyzny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

szlachetności, 

zaangażowania 

społecznego  

*odkrywanie wartości, które 

Polscy Odkrywcy wnieśli do 

dziedzictwa cywilizacji, nauki 

i kultury 

* obchody świąt narodowych, 

pielęgnowanie tradycji 

* rozbudzanie szacunku do 

symboli narodowych i 

szkolnych oraz  języka 

polskiego 

 

*Rola wartości w nauczaniu i 

w wychowaniu dzieci i mło-

dzieży 

*zwiększenie wrażliwości 

uczniów na prawdę i dobro. 

Zwiększenie tolerancyjności. 

 

 

* Tydzień patrona 

* imprezy szkolne i lokalne 

 

* kształtowanie kultury języka: 

zwalczanie wulgaryzmów 

(uświadomienie przyczyn 

rozpowszechniania się 

wulgaryzmów – naśladownictwo, 

szpanowanie, niski poziom 

wrażliwości, prostactwo językowe) 

 

 

*tolerancja oraz otwartość na różno-

rodność, odmienność. 

 

Październik 2021 

 

 

 

wg harmonogramu 

 

praca ciągła 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Opracowała: 

mgr Barbara Dyba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


