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I. Podstawa prawna: 

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 

Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 

nr 78 poz. 483); 

2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977); 

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny 

program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2002 nr 3 poz. 28); 

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125); 

8.Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526). 

 

II. Wstęp 

Działalność wychowawcza szkoły polega na prowadzeniu działań oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 
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1.fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia                       

i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2.psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego                      

i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia                    

i witalności; 

3.społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4.duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 Wychowanie powinno być uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży, a celem  profilaktyki jest kompleksowa interwencja, 

kompensująca niedostatki wychowania, obejmująca wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, a ponadto ograniczanie i likwidowanie czynników 

ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących 

Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki:  

1.profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji 

w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie 

określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia 

sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc; 
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2.profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, 

ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka 

oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym 

czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności; 

3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich 

działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni  dyskretnie i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić 

mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki. 

podsumowanie 

 

III. Diagnoza potrzeb 

1. Charakterystyka sylwetki absolwenta: 

Absolwent Liceum  Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie: 

 Posiada ukierunkowane nawyki prozdrowotne- uprawia sport, stosuje zasady racjonalnego odżywiania się 

 Dba o rozwój intelektualno- emocjonalny, konstruktywnie radzi sobie ze stresem, ma rozległą wiedze ogólną 

 Posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania zdobytej wiedzy; ma wysoką motywację osiągnięć 

 Umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć; właściwie ocenia docierające do niego informacje 

 Rozwija zainteresowania, talenty i pasje 

 Dba o rozwój moralny; odróżnia dobro od zła, dąży do celu, nie krzywdząc innych 

 Jest patriotą, ma poczucie więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością 

 Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu kształcenia  

 Jest zaradny, komunikatywny, umie współpracować z innymi 

 Racjonalnie korzysta z komputera, Internetu,  
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 Nie nadużywa środków psychoaktywnych 

 Posługuje się sprawnie językami obcymi,  

 Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  
 Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, korzysta z literatury 
 Pomaga innym, jest empatyczny, podejmuje prace wolontariackie 
 Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej 

 
 

2. Zasoby szkoły 

W technikum w zespole szkół uczy się  w roku szkolnym 2017/2018  189 uczniów. Szkoła wchodzi w skład zespołu, skupiającego również uczniów liceum, 

stąd wiele działań prowadzonych jest wspólnie dla tych typów szkół.  

Na podstawie wieloletniej analizy działań wychowawczych i profilaktycznych (obserwacje, ankiety obejmujące całą społeczność szkolną, w tym także 

rodziców i opiekunów uczniów,  ewaluacje wewnętrzne, raporty pokontrolne, sprawozdania specjalistów pracujących na terenie szkoły, zapisy w 

dziennikach, protokoły z posiedzeń zespołów wychowawczych  i klasowych, informacje zwrotne od absolwentów placówki) można odnotować szereg 

sukcesów szkoły w tym zakresie.  

Z biegiem lat na terenie szkoły obserwuje się wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli- mniej jest interwencji z udziałem policji, 

odnotowuje się spadek wypadków z udziałem uczniów, dobrze organizowana jest opieka w czasie przerw śródlekcyjnych (dyżury nauczycielskie, monitoring). 

Od długiego czasu w szkole nie odnotowano rażących naruszeń dyscypliny szkolnej. Współpraca z kuratelą sądową również wskazuje na częste korekcyjne      

i skuteczne oddziaływania szkoły w stosunku do uczniów dysfunkcyjnych. Powyższy trend potwierdzają wyniki ewaluacji wewnętrznej dotyczącej poziomu 

poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.  

Wzrasta świadomość uczniów w zakresie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zdrowia psychicznego (m.in.: chętniejsze korzystanie z pomocy 

specjalistycznej, giełdy ulotek, propagowanie Światowych Dni obchodzonych przez WHO, kawiarenki problemowe dla rodziców, konsultacje, procedury dot. 
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uczniów palących papierosy). Warto zauważyć, że na terenie szkoły znajduje się sklepik, a w nim szereg produktów z katalogu „zdrowa żywność”, cieszących 

się coraz większym i niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. 

Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa, logopedę. Wielu nauczycieli ma kilka pozadydaktycznych specjalizacji, np. socjoterapia czy terapia pedagogiczna. 

Uczniowie przeważnie budują konstruktywne i satysfakcjonujące więzi rówieśnicze- do tej pory było niewiele przypadków, wskazywanych przez 

wychowawców, marginalizacji uczniów w poszczególnych zespołach klasowych. Wielu uczniów uczestniczy,  z zaangażowaniem, w realizacji licznych 

projektów mających na celu poprawę umiejętności społecznych, budowanie wsparcia rówieśniczego i identyfikowanie pojawiających się ewentualnych 

zagrożeń (bullying, cyberprzemoc, przemoc relacyjna, używanie środków psychoaktywnych, handel ludźmi itp.). Warto nadmienić, iż w szkole realizowane 

jest szereg procedur mających na celu usprawnianie funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym    i pozaszkolnym oraz realizowaniu przez nich zadań 

rozwojowych w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, a także duchowej (działania ujęte w Statucie Szkoły).  

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia integrujące środowisko szkolne, których celem jest budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych. Uczniowie 

naszej Szkoły angażują się w działalność wolontarystyczną (m.in. zbiórki charytatywne, honorowe krwiodawstwo, działania na rzecz obrony praw 

człowieka). Działania samorządu szkolnego są systematyczne i elastyczne- odpowiadające aktualnym potrzebom uczniów  z uwzględnieniem nowych 

technologii. Uczniowie zaangażowani w działania samorządu szkolnego są osobami modelującymi prawidłowe wzorce zachowań, pozytywne inicjatywy           

i motywację osiągnięć. Wśród naszych uczniów mamy wielu laureatów konkursów przedmiotowych, sportowych oraz stypendystów. Warto zauważyć, iż 

wśród absolwentów naszej szkoły są wybitni sportowcy- olimpijczycy, aktorzy, naukowcy, działacze w życiu społecznym. Godnym podkreślenia jest fakt, iż 

nasi uczniowie poza obszarem dydaktyki rozwijają swoje zainteresowania, wśród naszych uczniów mamy utalentowanych: m. in. muzyków, kuglarzy, 

sportowców, rysowników, wędkarzy, tancerzy co świadczyć może o skutecznym propagowaniu alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego m.in. 

od używek i zachowań ryzykownych.  
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Szkoła dysponuje boiskiem Orlik, kortem tenisowym, czy salą gimnastyczną  co sprzyja rozwojowi kultury fizycznej i zainteresowań uczniów oraz 

propagowaniu zdrowego stylu życia. 

Szkoła wyposażona jest w pracownie przedmiotowe, wciąż modernizowana jest baza dydaktyczna dla uczniów technikum. Na terenie szkoły znajdują się 

warsztaty,w których uczniowie technikum odbywają zajęcia praktyczne. 

Współpraca i patronaż 9 Braniewskiej  Brygady Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego przyczynia się do wzrostu kultywowania wartości 

patriotycznych, obywatelskich i wzrostu poczucia odpowiedzialności za kraj. Wymiany międzynarodowe, w których uczestniczą nasi uczniowie przyczyniają 

się zaś do propagowania polskich wartości kulturowych przy jednoczesnym wzmacnianiu wartości europejskich. Szkoła co roku oferuje uczniom atrakcyjne 

wymiany młodzieżowe , np. z Armenią czy Rosją. 

W odniesieniu do frekwencji oraz wyników w nauce obserwuje się constans, co istotne od wielu lat nie odnotowuje się znaczących spadków w tym 

zakresie. Co więcej wdrażane są  działania motywacyjne mające wpłynąć na poprawę wyników (m.in. konkurs stały bywalec, puchary dyrektora dla klas z 

najwyższymi osiągnięciami edukacyjnymi oraz z postępem edukacyjnym). W celu zwiększania efektywności procesu uczenia się od kilku lat prowadzone są 

testy diagnostyczne (profil osobowościowy) wśród uczniów klas pierwszych. Służą one określeniu dominacji systemów reprezentacji, samooceny i cech 

temperamentalnych, aby indywidualizować proces dydaktyczny i wykorzystywać potencjał poszczególnych uczniów. Członkowie rady pedagogicznej 

uczestniczą w licznych szkoleniach m.in. z zakresu pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Co roku badane jest zapotrzebowanie 

nauczycieli na formy doskonalenia zawodowego i wyniki tych badań stanowią podstawę  planowania szkoleń. 

Uczniowie deklarują, że w szkole panuje przyjazna atmosfera, realizowane są w niej różnorodne działania z różnych obszarów czy to dydaktycznych, czy 

wychowawczych  w atrakcyjnych formach (m.in. alternatywne sposoby uczenia się, przeglądy filmów, projekty, zajęcia dodatkowe, uroczystości szkolne, 

zajęcia integracyjne, konkursy czytelnicze). Nauczyciele przedstawiają bogatą ofertę zajęć dodatkowych z różnych przedmiotów. 

Uczniowie technikum rozwijają swoje umiejętności społeczne i zawodowe poprzez udział w praktykach zagranicznych np. w Niemczech. 
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Planowane i kontynuowane działania wychowawczo- profilaktyczne mają przyczyniać się do ciągłego podnoszenia jakości pracy szkoły w zakresie 

profilaktyki i wychowania, a których celem jest kształtowania dojrzałego człowieka i obywatela.  

Nadal jednak pojawiają się przypadki naruszenia zasad i obowiązków szkolnych. Do najistotniejszych należy opuszczanie zajęć lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia, palenie tytoniu czy zachowania prowokacyjne. Problemem w szkole i poza szkołą jest nadużywanie Internetu czy używanie alkoholu. 

Z naszych obserwacji wynika, że nieskuteczne w działaniach wychowawczych i profilaktycznych okazują się metody, skupione wokół aktywności nauczyciela- 

pogadanki, wykłady. A już z pewnością takie, które charakteryzuje „akcyjność’.  Warto wykorzystywać te metody, w które można zaangażować wszystkich 

uczestników procesu wychowawczego, a więc uczniów, nauczycieli, rodziców , pracowników szkoły. Szczególnie istotne jest, gdy działania wszystkich 

nauczycieli są wspólne, wypracowane w zespole, w formie procesu. Ponadto skuteczne okazują się metody , związane np. z pomocą rówieśniczą czy te, 

wykorzystujące bliskie młodym źródła przekazu, np. film. Cenne są  również metody o charakterze ludycznym, wykorzystujące atmosferę zabawy do 

lepszego przyswojenia pożądanych treści. 

3. Zasoby środowiska lokalnego: 

Działania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki wspierane są przez instytucje zewnętrzne. Do takich instytucji należą: 

 

 Starostwo Powiatowe 

  Urząd Miasta 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID 

 Powiatowa Komenda Policji w Braniewie 

 Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  

 Powiatowy Urząd Pracy 

  Braniewskie Centrum Kultury 

  Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Braniewie 

 Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży w Braniewie i inne np. Drabina 
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  Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej 

 Miejska Biblioteka Publiczna 

 Miejski Ośrodek Sportu 

 Zespół Interdyscyplinarny 

 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej 

 Firmy i instytucje, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe 
 

W szkole działa rada rodziców i rodzice uczniów  aktywnie uczestniczą w budowaniu Szkolnego Programy Wychowawczo- Profilaktycznego. Dzięki 
uzyskanym poprzez ankiety i wywiady informacjom od rodziców przedstawiony w programie model absolwenta spełnia również ich oczekiwania. Rodzice 
oczekują od szkoły wsparcia i pomocy w realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych poprzez różnorodne formy proponowane przez szkołę. 

 
 

IV. Cele i zadania programu wychowawczo- profilaktycznego 

Celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest wsparcie integralnego rozwoju ucznia w dążeniu do pełnej realizacji ról 

społecznych oraz budowania właściwej hierarchii wartości  poprzez realizację zadań, zawartych w programie. 

Cele szczegółowe: 

 Ukierunkowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych uczniów 

 Dbałość  o rozwój intelektualno- emocjonalny, między innymi konstruktywne radzenie  sobie ze stresem 

 Wyposażenie w  umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania zdobytej wiedzy 

 Wyposażenie w umiejętności  samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia 

 Rozwinięcie  zainteresowań, talentów i pasji uczniów 

 Wyposażenie w umiejętność dbania o rozwój moralny 

 Patriotyzm, ukształtowanie poczucia więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością 

 Przygotowanie do podjęcia nauki na wyższym szczeblu kształcenia  

 Nauczenie zaradności. komunikatywności, umiejętności współpracy z innymi 

 Nauczenie zdolności racjonalnego  korzystania z komputera, Internetu,  
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 Skłonienie do nienadużywania  środków psychoaktywnych 

 Nauczenie posługiwania się przez uczniów  sprawnie językami obcymi,  
 Nauczenie umiejętności  szukania  pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów 
 Otwartość  na europejskie i światowe wartości kultury 
 Rozwój wolontariatu 
 Przygotowanie do podjęcia pracy  zawodowej 

 

 Uznając, że wychowanie stanowi istotny wymiar pracy każdego nauczyciela w nasze szkole cele i zadania wychowawcze będą realizowane na 

wszystkich zajęciach edukacyjnych, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych oraz poprzez działania nauczycieli pełniących obowiązki 

wychowawców klasowych. 

Ze względu na przedstawioną diagnozę działania wychowawcze i profilaktyczne uwzględniać będą następujące strategie: 

 Informacyjna- np. realizowana przez nauczyciela przedmiotu biologii, chemii czy informatyki 

 Edukacyjna- np. treningi umiejętności społecznych(np. komunikacyjnych) 

 Alternatyw-np. działania rozwijające zainteresowania ucznia 

 Interwencyjne- realizowanie np. przez wychowawcę, pedagoga czy przedstawicieli instytucji zewnętrznych 

 Zmiany środowiska- np. monitoring, dyżury nauczycieli czy identyfikatory 

 Zmiany przepisów- np. procedury reagowania, kontrakty. 

 Ewaluacja Programu 

Ewaluacja programu jest systematycznym  gromadzeniem informacji na temat przeprowadzonych działań w celu wykorzystania ich do 
modyfikacji i podwyższania skuteczności  przyszłych działań. 

W prowadzeniu ewaluacji SPWP wykorzystamy następujące procedury: 
1. Procedura PoST- po zrealizowaniu określonych działań 
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2. PRE- POST- przed i po zrealizowaniu określonych działań 
Metody i narzędzia: 
1. Obserwacja 
2. Wywiad 
3. Metody ankietowe 
4. Analizy przypadku 
5. Analiza dokumentacji 

Uzyskane w ten sposób zalecenia wykorzystane zostaną do modyfikacji programu wychowawczo- profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana 
będzie pod koniec roku szkolnego (maj- czerwiec) 
 
 
Proponowana literatura: 

I. 

1.Zbigniew Gaś, Wiesław Poleszak- Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

2.Program wychowawczo- profilaktycznych szkoły i placówki oświatowej- materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców 

metodycznych 

II. 

1.Adele Faber, Elaine Mazlish- Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły 

2.Adele Faber, Elaine Mazlish- Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci 

3.John Harpur, Maria Lawror, Michael Fitzgerald- Interwencje społeczne 

4.Jesper Jull- Kryzys szkoły 
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5.Jesper Jull-Zamiast wychowania 

6.Maria Braun Gałkowska, W tę samą stronę. Antologia tekstów, tom 1 

7.Maria Braun Gałkowska, W tę samą stronę. Antologia tekstów, tom 2 

8.H. Rylke, Tomasz Tuszewicz- Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach 

9.Margay Whalley- Jak włączać rodziców do nauki dzieci 

10. Jesper Jull-Kiedy kończy się wychowanie 

11. Jesper Jull- Rodzic jako przywódca stada 

12. Mariola Chomczyńska- Miliszk, Dorota Pankowska- Polubić szkołę 

13. Hanna Hamer- Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy 

14. Ewa Woydyłło- My rodzice dorosłych dzieci 

 

III. 

1.Miesięcznik psychologiczny “Charaktery” 

2.Poradnik Wychowawcy 

3.Poradnik Pedagoga Szkolnego 
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      Harmonogram realizacji  Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018 

 

I. Działania skierowane do uczniów 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Zdrowie- edukacja 

zdrowotna 

1.Udział uczniów w 

zawodach sportowych 

organizowanych przez 

szkołę, miasto i powiat 

2.Międzyklasowy rajd 

rowerowy 

3.Realizacja programu 
„Twój wybór” – klasy I i II : 
 
      a. przeprowadzenie 

ankiet diagnostycznych - 

klasy I 

     b. Zajęcia lekcyjne - 
klasy I- działanie dopalaczy 
      

Renata Karpowicz, Tomasz Lubnau,               

Dariusz Wieliczko 

 

 

Małgorzata Dębicka,                                    

Magdalena Jędrzejewska 

 

Małgorzata Dębicka 

 

 
Jolanta Wardzińska, Agnieszka Biedawska 

 

 

wg kalendarza 

imprez 

sportowych  

 

31 maja 2018 r. 

 

 

Wrzesień- 

październik 

 

II półrocze 
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    c. Jak sobie radzić z 
manipulacją i brakiem  
asertywności-klasy I 

 
 d. Rozpoznawanie i 

radzenie sobie z 
emocjami-  radzenie 
sobie ze złością klasy I 

 
     e. Jak radzić sobie z 

emocjami; do czego 
służy inteligencja 
emocjonalna?- klasy II 

4. Młoda krew ratuje 
życie” 
- zajęcia wychowawcze 
(idea honorowego 
oddawania krwi oraz ICE) 
 
5. Warsztaty z zakresu 
profilaktyki zaburzeń 
odżywiania- klasy II 
 
6. Zajęcia z zakresu 
łagodzenia objawów 
stresu i napięć 
emocjonalnych  z 
wykorzystaniem technik 

 
Małgorzata Dębicka 

 

 
Małgorzata Dębicka 
 
 
 
 
 
Małgorzata Dębicka 
 
 
 
Barbara Krym 

Małgorzata Dębicka 

 

Magdalena Jędrzejewska 

 

Magdalena Jędrzejewska 

 

 

Listopad 

 

Marzec 

 

 

 

Styczeń 

 

Październik, 

Marzec 

 

I semestr 

 

Wg potrzeb 
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relaksacyjnych- klasy III 
 
 7. Profilaktyka 
zapobiegania grypy 
 
8. Realizacja procedur 
postępowania w sytuacji 
palenia papierosów przez 
uczniów- zapoznanie 
uczniów z nowymi 
zasadami, respektowanie 
zapisów 
 
9. Jak dbać o zdrowie po 
zakończeniu edukacji-
klasy maturalne 
 
10. Promocja zdrowego 
stylu życia- zajęcia dla 
uczniów w internacie 
 
11. Stres pod kontrolą – 
zajęcia dla uczniów z klas 
maturalnych 
 
12. Zapobieganie 
chorobom przenoszonym 
przez klaszcze 

 

Barbara Krym 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Barbara Krym 

 

 

Małgorzata Dębicka, Magdalena 

Jędrzejewska  

 

Małgorzata Dębicka 

 

Barbara Krym 

 

Październik, 

marzec 

Cały rok 

 

 

 

Luty- marzec 

 

 

Listopad, luty, 

marzec, czerwiec 

 

Marzec- kwiecień 

 

Kwiecień-maj 
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13. Racjonalne 
odżywianie- klasy I 
 
14. FAS- alkoholowy 
zespół płodowy- 
dziewczęta z klas III 
 
15. Zapobieganie wadom 
postawy 
 

Barbara Krym 

 

Barbara Krym 

 

 

Barbara Krym 

Styczeń-marzec 

 

Styczeń-marzec 

 

 

Kwiecień 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

1. Apel z okazji 

rozpoczęcia roku 

szkolnego oraz awanse  

klas wojskowych. 

 

2. Udział w akcji 

Sprzątanie świata 

3. Przeprowadzenie 

wyborów Opiekuna 

Agnieszka Borysewicz-Filipek, Iwona 

Obolewicz, Czesław Kozłowski 

 

 

Urszula Krause 

 

Agnieszka Borysewicz-Filipek oraz 

4 Września 

 

 

 

15 Września 
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Samorządu Uczniowskiego 

i Rzecznika Praw Ucznia 

4. Apel pod katedrą z 

okazji święta patrona 

szkoły -9BBKP (nadanie 

stopni awansu klasom 

mundurowym) 

5. Akademia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

6.Apel z okazji Święta 

Odzyskania 

Niepodległości- 

ślubowanie klasy I 

wojskowej.  

7. Dzień pamięci o 

ofiarach Holokaustu- apel 

8. Apel z okazji 

Narodowego Dnia 

Żołnierza Wyklętego oraz 

awanse klas 

mundurowych 

Samorząd Uczniowski 

 

Czesław Kozłowski, Iwona Obolewicz 

 

 

 

Aleksandra Rojewska, Agnieszka Biedawska 

 

Agnieszka Borysewicz-Filipek, Iwona 

Obolewicz, Czesław Kozłowski 

 

Renata Mróz, Renata Karpowicz,                      

Tomasz Lubnau 

Beata Kurowska, Jakub Wojnach , Iwona 

Obolewicz, Czesław Kozłowski 

 

Wrzesień 2017 

 

 

Październik 

 

 

13 Października 

 

10 Listopada 

 

 

Styczeń 

Marzec 
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9. Powołanie komitetu 

organizacyjnego ds. 

promocji szkoły  

10. Zorganizowanie w 

szkole Dnia 

Przedsiębiorczości 

11. Rozdanie certyfikatów 

potwierdzających odbyte 

szkolenie wojskowe i 

ratowniczo-medyczne 

uczniom klas III 

wojskowych i o profilu 

medyczno-ratowniczym 

12. Wręczenie 

certyfikatów Europass 

uczestnikom praktyk 

zagranicznych. 

13. Akademia z okazji 

ukończenia szkoły przez 

maturzystów 

14. Apel - Rocznica 

 

Piotr Danielewicz, Jolanta Wardzińska, 

Dariusz Lis 

 

Piotr Danielewicz 

 

Iwona Obolewicz, Czesław Kozłowski 

 

 

 

 

Iwona Obolewicz 

 

 

Anna Adamczyk i wychowawcy klas II LO  i  III 

Technikum 

Marzec 

 

 

Kwiecień 

 

kwiecień 

 

 

 

 

maj 

 

 

27 kwietnia 2018  
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zbrodni katyńskiej 

15. Apel z okazji 

obchodów Konstytucji 3-

Maja oraz Święta flagi 

 

16. Uroczyste zakończenie 

roku szkolnego - apel 

17.Współpraca ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz 

Młodzieży poprzez udział 

uczniów w skierowanych 

do nich szkoleniach, 

zadaniach i projektach 

18. Aktualizacja strony 

internetowej szkoły o 

bieżące wydarzenia 

19.Redagowanie strony 

szkoły w języku angielskim 

20.Organizacja zajęć 

integracyjnych dla 

Agnieszka Borysewicz-Filipek 

 

Renata Mróz, Dariusz Wieliczko 

 

 

Beata Kulpeksza, Urszula Krause 

 

 

Małgorzata Dębicka, Anna Wiśniewska  

 

 

Jarosław Pilimon 

 

Jakub Wojnach 

Małgorzata Dębicka, Magdalena 

Jędrzejewska  

Kwiecień 

 

Maj 

 

22 czerwca 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Raz w miesiącu i 

w miarę potrzeb 

Raz w  miesiącu 

12 września-                    

3 października  



20 

 

 

uczniów klas I-  gra 

miejska „Mądrej głowie” 

21. Międzynarodowy 

dzień mediacji- kampania 

promująca mediacje w 

szkole- plakaty, zajęcia w 

klasach I, sonda uliczna 

22. Warsztaty  z zakresu 

komunikacji 

interpersonalnej – klasy III 

23. Filmowe spotkania z 

psychologią 

24. Realizacja projektu 

„Ekspedycja Coolturalni”, 

promującego prawidłowe 

zasady współżycia 

społecznego i komunikacji 

interpersonalnej” 

25. Koło psychologiczne 

Empiria 

26.Warsztaty dla uczniów 

 

 

Małgorzata Dębicka 

 

 

 

Magdalena Jędrzejewska 

 

Magdalena Jędrzejewska 

Małgorzata Dębicka, Magdalena 

Jędrzejewska we współpracy ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży w 

Braniewie   

 

Magdalena Jędrzejewska 

 

 

 

9-13 października  

 

 

 

listopad 

 

Raz w miesiącu 

 

Kwiecień 2017 

czerwiec 2018 

 

 

Cały rok 
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z dysleksją, indywidualna 

praca z uczniami mającymi 

problemy w nauce  

27. Realizacja programów 

ułatwiających 

pokonywanie trudności w 

nauce:                                               

- „Trening szybkiego 

czytania”                                          

- „Trening umysłu”                            

-  „Metody i techniki 

uczenia się”- zajęcia dla 

klas I 

28. Przeprowadzenie 

ankiet dotyczących 

preferowanego systemu 

reprezentacji, samooceny 

i temperamentu wśród 

uczniów klas I                    

29. Indywidualne 

rozmowy z uczniami 

30. Systematyczne 

Małgorzata Dębicka 

 

 

Małgorzata Dębicka 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Dębicka, Magdalena 

Jędrzejewska 

 

 

Małgorzata Dębicka, Magdalena  

Wychowawcy klas 

Cały rok, wg. 

indywidualnych 

harmonogramów 

uczniów  

Cały rok, wg. 

indywidualnych 

harmonogramów 

uczniów  

 

 

 

 

wrzesień- 

październik 

 

 

cały rok 

raz w miesiącu i 
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monitorowanie i analiza 

frekwencji 

 

31. Integracja klas- „Gość 

w klasie” 

 

 

Jędrzejewska 

Wychowawcy klas 

wg. potrzeb 

 

I półrocze 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Kultura, wartości, normy, 

wzory zachowań 

1. Udział nauczycieli i 

uczniów w Narodowym 

Czytaniu organizowanym 

przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Braniewie 

2. Wyjazd uczniów na 

tygodniową wymianę 

młodzieżową do Armenii 

3. Uroczysta Msza Sw. z 

okazji Dnia Papieskiego  

4. Przerwa na książkę– 

Anna Wiśniewska,                                            

Agnieszka Borysewicz-Filipek 

 

 

Anna Wiśniewska, Freddie Kagulire 

 

Krzysztof Jabłoński, Paweł Roszyński 

 

2 Września 

 

 

15-22 

Października 

 

16 Października 
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promowanie literatury 

dostępnej w bibliotece 

przez młodzież z każdej 

klasy 

5. Konkurs czytelniczy 

dotyczący historii szkoły 

6. Wróżby Andrzejkowe 

7. Mikołajki (Mikołaj w 

szkole ze słodkimi 

upominkami) 

8. Wigilijne kolędowanie 

9. Poczta Walentynkowa 

10. Udział w wybranych 

imprezach kulturalnych 

organizowanych przez 

miasto i powiat  

11. Organizowanie dla 

chętnych uczniów z całej 

szkoły wyjazdów na 

imprezy kulturalne 

Beata Poprawska, Anna Wiśniewska 

 

 

Beata Poprawska, Anna Wiśniewska 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu Uczniowski 

 

Aneta Sikorska, Maria Hwedoruk,                                                               

Emilia Horak 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Dariusz Lis 

 

 

Anna Mikicin 

 

Październik 

 

 

Listopad 

 

Listopad 

 

Grudzień 

 

Grudzień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Luty 

Wg kalendarza 

imprez 

 

Wg kalendarza 

imprez 
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12. Współpraca z obsługą i 
administracją szkoły-   
konsultacje, interwencje 
 
 13. Prowadzenie zajęć na 

temat: zasad dobrego 

wychowania i właściwego 

zachowania się w różnych 

sytuacjach,  nieużywania 

wulgaryzmów, budowania 

empatii w grupie i 

tolerancji, skutecznych 

sposobów 

porozumiewania się z 

innymi, umiejętności 

rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych, sztuki 

autoprezentacji, szukania 

autorytetów , zjawiska 

przemocy fizycznej i 

psychicznej 

 

 

Nauczyciele dyżurujący 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok, wg. 

programów 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Bezpieczeństwo- 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych, 
problemowych 
 

1. Monitorowanie i analiza 

frekwencji oraz sytuacji 

wychowawczej szkoły; 

diagnoza i pomoc uczniom 

z trudnościami w nauce; 

egzekwowanie obowiązku 

nauki szkolnej 

2. Egzekwowanie 

posiadania 

identyfikatorów  

3. Monitorowanie 

przestrzegania regulaminu 

przez uczniów klas 

wojskowych 

4. Uwzględnienie uczniów 

dojeżdżających do szkoły 

w opracowywaniu planów 

zajęć lekcyjnych 

5. Przegląd filmów na 
temat handlu ludźmi- 
klasa I LO b- noc w szkole 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele przedmiotów 
 
 
 
Czesław Kozłowski, Iwona Obolewicz, 
Agnieszka Borysewicz-Filipek 
 
 
 
Jarosław Pilimon, Beata Kurowska 
 
 
 
 
Małgorzta Dębicka, Magdalena 
Jędrzejewska 
 
 

Raz w miesiącu (do 5 
dnia  każdego 
miesiąca) 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
 
 
 
Cały rok szkolny 
 
 
 
 
Co pół roku i przy 
każdej zmianie planu 
nauczania 
 
 
Czerwiec 
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6.Warsztaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                
psychoprofilaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                 
dot. zjawiska przemocy w 
klasach II ( w tym 
cyberprzemoc) 
 
 7.Ankieta dot. przemocy 
w klasach I w tym 
cyberprzemoc) 
 
8. Działalność 
informacyjna na www 
szkoły- materiały 
skierowane do nauczycieli 
                                             
9.Praca z uczniami o 
specjalnych potrzebach  
edukacyjnych- realizacja 
programów Dyslektyk, 
Sposób na dysleksję oraz 
Treningu ortograficznego 
 
10. Praca nad motywacją 

ucznia do nauki- 
spotkania  indywidualne 

 

11. Treningi uczenia się – 

 
 
Magdalena Jędrzejewska 
 
                                   
 
 
 
Magdalena Jędrzejewska 
 
 
Małgorzata Dębicka, Magdalena 
Jędrzejewska 
 
 
 
  Małgorzata Dębicka 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Magdalena Jędrzejewska 
 
 
 
 

 
Kwiecień 
 
 
 
 
 
 
Maj 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
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po I semestrze – dla 

uczniów z ocenami 

niedostatecznymi- 

pedagog 

12. Treningi motywacyjne- 

Dla uczniów 

opuszczających zajęcia 

lekcyjne(2lub 3 krotne 

zgłoszenie na ZW)- 

psycholog 

Małgorzata Dębicka 
 
 
 
 
 
Magdalena Jędrzejewska 

II półrocze 
 
 
 
 
II półrocze 

 

II. Działania skierowane do rodziców 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Zdrowie- edukacja 
zdrowotna 

1. Psychoedukacja z 
zakresu używania środków 
psychoaktywnych w tym 
dopalaczy i leków klasy lo i 
technikum 
2. Informacja na temat 
znaczenia bilansu 16-to 
latka. 
3. Giełdy ulotek na temat 
zdrowia psychicznego 

Magdalena Jędrzejewska 
 
 
 
 
Barbara Krym 
 
 
Małgorzata Dębicka 
Magdalena Jędrzejewska 

20 Marca 
 
 
 
 
 
 
W czasie konsultacji 
z rodzicami 
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uczniów. 
 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Relacje – kształtowanie 
postaw społecznych 

1. Przeprowadzenie 

diagnozy oczekiwań 

rodziców w zakresie 

tworzenia programu 

wychowawczo- 

profilaktycznego 

2.Informowanie rodziców 

o postępach w nauce i 

zachowaniu oraz 

frekwencji 

3.Zapoznanie rodziców z 

dokumentami szkoły (wzo, 

pzo, statutem, 

regulaminem szkoły, 

programem 

wychowawczo-

profilaktycznym szkoły, 

programem pracy 

wychowawców klas, 

Małgorzata Dębicka, Magdalena 
Jędrzejewska, Anna Wiśniewska 
Wrzesień- październik 
 
 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień- 
Październik 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Wrzesień 
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programem  wychowania 

do życia w rodzinie), 

ankietowanie potrzeb i 

spostrzeżeń rodziców 

odnośnie sytuacji w szkole 

i pozyskanie informacji o 

sytuacji materialnej 

rodziców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.  Wsparcie rodziców w 

uzyskaniu pomocy 

materialnej 

5. Pomoc socjalna, 

informowanie o 

możliwościach uzyskania 

stypendiów  

6. Obsługa rządowego 

programu „Wyprawka 

szkolna” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Dębicka 
 
 
 
 
Małgorzata Dębicka 
 
 
 
Małgorzata Dębicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień- 
październik i wg. 
potrzeb 
 
 
Wrzesień- 
październik i wg. 
potrzeb 
 
Wrzesień- 
październik i wg. 
potrzeb 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Kultura, wartości, normy, 
wzory zachowań 

1. Udział rodziców w 

uroczystościach 

Wychowawcy klas 
 

Wg planu imprez 
szkolnych 
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organizowanych przez 

szkołę  

2. Zachęcenie rodziców do 
korzystania z zasobów 
biblioteki szkolnej poprzez 
zaprezentowanie nowości 
literackich -kawiarenka 
rodzicielska 
 
3. Udział rodziców w 
spotkaniach zespołów 
klasowych i zespołów 
wychowawczych 

 
 
 
 
Małgorzata Dębicka, Beata Poprawska 
Magdalena Jędrzejewska 
 
 
 
 
 
Wychowawcy klas 

 
 
 
 
Październik 
 
 
 
 
 
 
Wg. potrzeb 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Bezpieczeństwo- 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych, 
problemowych 
 

1. Udział rodziców w 

spotkaniu z pedagogiem – 

’Profilaktyka domowa jak 

o niej rozmawiać z 

dziećmi” 

2. Porady i konsultacje w 

zakresie pomocy 

psychologicznej i 

rozwiązywania 

Małgorzata Dębicka 
 
 
 
 
 
Małgorzata Dębicka, Magdalena 
Jędrzejewska  
 
 
 
 

17 października  
 
 
 
 
 
Cały rok 
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problemów 

wychowawczych 

3. Spotkania 
wychowawców z 
rodzicami 
 
 4. Konsultacje 
semestralne z 
nauczycielami i 
wychowawcami 
 
5.  Proponowanie 
konsultacji z poradniami 
specjalistycznymi i 
instytucjami 
 
 6. Zaopatrywanie w 
materiały informacyjne- 
ulotki, broszury(giełda 
ulotek) 
 
7.Bezpieczne korzystanie z 
internetu i cyberprzemoc 
 
8. Interwencje związane z 

problemowymi 

 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
Małgorzata Dębicka 
 
 
 
 
 
Andrzej Wysocki 
 
 
Małgorzata Dębicka, Magdalena 
Jędrzejewska 
 
 

 
 
Wg kalendarza 
spotkań i potrzeb 
 
 
Wg. harmonogramu 
konsultacji 
 
 
Wg potrzeb 
 
 
 
 
W czasie konsultacji 
 
 
 
 
 
II półrocze 
 
 
Wg potrzeb 
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zachowaniami uczniów 

9. Systematyczne 

informowanie                       

rodziców o frekwencji ich 

dzieci i wypracowywanie 

sposobów zapobiegania 

wagarom 

10. Porady i konsultacje w 
zakresie pomocy  
psychologicznej 
skierowane do rodziców 
 
11.  Psychoedukacja 
rodziców 
 
12. Działania mediacyjne 
 
 
13. Współpraca (spotkania 
z rodzicami w zakresie 
opracowywania IPET i 
KIPU) 
 
14. Działalność 

informacyjna na www 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Jędrzejewska 
 
 
 
 
Magdalena Jędrzejewska 
 
Magdalena Jędrzejewska, Małgorzata 
Dębicka 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
Magdalena Jędrzejewska 
Małgorzata Dębicka 
 
 
 

Wg potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
Wg potrzeb 
 
 
 
 
Wg potrzeb 
 
Wg potrzeb 
 
 
Wg potrzeb 
 
 
 
 
Cały rok 
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szkoły- materiały 

skierowane do rodziców 

15. Kawiarenki 

rodzicielskie 

 

Magdalena Jędrzejewska 
Małgorzata Dębicka 

październik, 
grudzień, kwiecień, 
maj 

 

 

 

III. Działania skierowane do nauczycieli 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Relacje – kształtowanie 
postaw społecznych 

1. Rada szkoleniowa na 
temat :  
Jak uczyć uczniów uczenia 
się w szkole średniej? 
 
2.Rozpoznawanie 

środowiska rodzinnego i  

przeprowadzanie 

indywidualnych spotkań z 

uczniami i rodzicami 

Jolanta Wardzińska 
 
 
 
 
Wychowawcy klas 

I półrocze 
 
 
 
 
Wrzesień- 
październik i wg 
potrzeb 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

Bezpieczeństwo- 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych, 
problemowych 
 

1. Udział nauczycieli w 
okresowych badaniach 
lekarskich, szkoleniach 
wstępnych i okresowych 
dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy  
 
2.Zorganizowanie przez 
dyrekcję szkolenia dla  
nauczycieli z zakresu 
radzenia sobie w 
sytuacjach stresowych i 
problemowych 
 
3. Układanie planu lekcji z 
uwzględnieniem 
równomiernego 
rozłożenia godzin pracy  
 
4. Analiza stanowisk pracy 
pod kątem  

Anna Wiśniewska, Barbara Krupińska 
 
 
 
 
 
 
 
Piotr Danielewicz, Jolanta Wardzińska, 

Dariusz Lis 

 
 
 
 
Jarosław Pilimon, Beata Kurowska 
 
 
 
 
Anna Wiśniewska, Barbara Krym,  
Robert Januszko 

Wrzesień 
 
 
 
 
 
 
 
II półrocze 
 
 
 
 
 
 
Co pół roku i przy 
każdej zmianie planu 
nauczania 
 
 
Czerwiec 
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bezpieczeństwa i 
ergonomii. 
 
5. Współpraca z PPP,  
Centrum Pomocy 
Rodzinie, ośrodkami 
pomocy społecznej, 
policją, sądem, poradnią 
uzależnień „Puls”, 
Braniewskim Ośrodkiem 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Młodzieży w Braniewie, 
BCK 
 
6. Badanie przyczyn 
opuszczania przez uczniów 
zajęć lekcyjnych i 
opracowanie środków 
zaradczych 
 

 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Dębicka 

 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II semestr 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Część: Prawidłowe relacje rodzinne, a rozbite rodziny, eurosieroctwo, przemoc w rodzinie 

 


