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МЕРКИ  

 

за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието в 

  

училището  

 

Целта  на  съвременното  училище  е да  образова и възпита  мислещи,креативни   млади  хора,способни  да вземат 

решения,да правят избор , да се развиват непрекъснато.Училището трябва да изгради личности  с модерни виждания за 

света,но и да възпита дух на родолюбие и патриотизъм,за да могат младежите да се конкурират с връстниците си по света и 

да  работят за превръщането на България в модерна и просперираща държава 

 

I. SWOT анализ на образователната среда  

 

Силни страни 

 

Слаби страни 

▪ Изучаваните в училището професия и профил  са с 

приоритетно значение на регионалния пазар на 

труда.  

▪ Училището осигурява възможност за образование и 

обучение в три форми на обучение 

▪ Осигурени са условия за ползване на електронни 

устройства  в процеса на обучение.  

▪ Прилагат се интерактивни методи, като: 

ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); 

опитни (проекти, експерименти); дискусионни 

(дебати, беседи, дискусии). 

▪ Квалифициран педагогически персонал. 

▪ Няма учебни програми за производствена практика 

по професионална подготовка, разработени с 

участието на представители на бизнеса. 

▪ Около 505  от учителите имат достатъчни умения 

при планиране на урока, проявяват гъвкавост и 

творчество и разбират необходимостта да 

извършват промени в плановете си, за да отговорят 

на образователните потребности на групи или 

отделни ученици (изоставащи, напреднали). 

▪ От 30% до 50% от учителите използват 

▪ разнообразни форми за проверка на знанията, 

уменията и компетентностите на учениците 
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▪ Успешна реализация на план-приема на ученици. 

▪ Тенденция към повишаване  броя на  учениците в 

последните години, което осигурява и финансова 

стабилност на училището в условията на делегиран 

бюджет. 

▪ Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, отговарящи 

на интересите на учениците. 

▪ Привлекателна учебна среда – добре оборудвани 

кабинети. 

▪ Съвместна работа по проекти на учители и ученици. 

▪ Участие в НП „Иновации в действие“ 

▪ Изградена система за повишаване на 

квалификацията на учителите. 

▪ Добри традиции в чуждоезиковото обучение -прием 

след VII клас.  

▪ Изграден капацитет по усвояване на средства по 

програми, значителен брой реализирани проекти. 

▪ Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба. 

▪ Едносменен режим на обучение 

▪ Утвърдени  традиции и символи на училището 

 

 

▪ Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

▪ Ниски резултати на НВО и ДЗИ съответно в 7 и 12 

клас 

▪ Недостатъчен брой класни стаи,оборудвани с 

мултимедийни устройства 

▪ Незаинтересованост на част от родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация. 

▪ Дейности по обща подкрепа за превенция на 

проблемно поведение и агресивни прояви 

▪ Маркетинг и реклама 

▪ PR на училището 

 

Благоприятни възможности 

 

Заплахи 

▪ Предоставяне на качествено образование. 

▪ Включване на учителите в различни форми на 

квалификация.  

▪ Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха 

на учениците.  

▪ Изграждане на ефективно ученическо 

▪ Намаляване на мотивацията за учене у учениците. 

▪ Недостатъчно познаване на нормативната уредба 

от страна на част от педагогическия персонал. 

▪ Нарастване на социалните различия между учениците 

▪ Увеличаване дела на ромското малцинство  

▪ Немотивирани и неактивни  учители 



самоуправление. 

▪ Провеждане на индивидуални консултации с 

педагогическите съветници на ученици и родители. 

▪ Наличие на  капацитет у  учителите за промяна на 

стила и методите на работа и успешно прилагане на 

компетентностния подход 

▪ Утвърждаване  на  профилирано 

обучение:Софтуерни и хардуерни науки и 

Предприемачески профил. 

▪ Професионално обучение по специалност Приложно 

програмиране за изпълнение на образователни 

приоритети на регионално ниво 

▪ Заемане на лидерска позиция при осъществяване на 

реформата на образователните степени в 

образованието.  

▪ Разширяване на връзките с НПО и реализиране на 

съвместни проекти по програми 

▪ Ефективност и многообразие на извънкласните 

дейности 

▪ Внедряване на иновации на базата на ИКТ. 

▪ Ритуализация на училищния живот – елемент на 

униформи за всички ученици 

▪ Разширяване на дейностите по превръщане на 

училището в желана територия на учениците 

▪ Малък брой учители-новатори. 
 

 

 

 

Образователната среда е съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно протичане на 

образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при 

функционирането на системата на предучилищното и училищното образование.  

Внасянето на подобрения в работата на училището се извършва чрез изпълнение на плана за действие към 

Стратегията за развитие, в който са включени предложените от образователната институция цели и мерки за 

повишаване на качеството на предоставяното образование.  

 



II. Нормативни основания за разработване на мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството 

на образованието в училището  

 

▪ Закон за предучилищното и училищното образование  

▪ Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти  

▪ Наредба за приобщаващото образование  

▪ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст  

▪ Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  

▪ Областни и общински стратегии  

▪ Стратегия за развитие на Средно училище ”Христо Ботев” град Козлодуй 

 

 

III. Принципи:  

 

1. Учениците да бъдат в центъра на образователния процес.  

2. Ефективно управление.  

3. Ефективно разходване на ресурсите.  

4. Автономност в организацията, методите и средствата на обучение за гарантиране на качествено обучение.  

5. Планиране на политики, мерки и дейности, съобразно нормативната уредба.  

6. Непрекъснат процес на развитие и усъвършенстване на училището и повишаване на образователните резултати.  

 

IV. Основни положения  

 

1. Училището осигурява условия за завършване на клас, етап и/или за придобиване на степен на образование, както 

и за придобиване на професионална квалификация.  

2. Управлението на качеството е процес на създаване от училището на условия за осигуряване на:  

• добра организация на дейностите;  

• проучване и оценка на постигнатите от учениците резултати при съпоставянето им с очаквания резултат;  

• своевременна и адекватна корекция и внасяне на подобрения при необходимост.  

3. Качеството на организацията на дейностите, включва:  

• качество на образователната среда, което включва умения, фактори, елементи, необходими планове за ефективен 

образователен процес, взаимодействие с всички заинтересовани страни;  



• качество на микроклимата в училището;  

• информационна осигуреност и регламентация на дейностите;  

• кадрова осигуреност (професионална ангажираност, професионална квалификация и кариерно развитие);  

• финансова осигуреност;  

• материално-техническа осигуреност;  

• работещи стратегии и политики;  

• конкурентоспособност в условията на променящата се външна среда.  

4. Качеството на образователния процес включва:  

• качество на организацията на обучение;  

• качество на взаимодействието и сътрудничеството с родители като партньори в образователния процес и 

заинтересованите страни;  

• качество на воденето и съхранението на документацията.  

 

V. Повишаване на качеството на предоставяното образование  

 

Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй работи непрекъснато по посока предоставяне на високо качество на 

училищното образование, при съобразеност със спецификата на средата и потребностите и интересите на 

децата/учениците, чрез:  

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните 

способности и потребности на учениците чрез привеждане на дейността на училището в съответствие с разпоредбите 

на ЗПУО и ДОС:  

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището.  

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация.  

1.3. Осъществяване на обучение по учебни планове за профили и професии съобразно потребностите и интересите 

на учениците и възможностите на училищната институция.  

 

2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование:  

2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание.  

2.2. Ритуализация на училищния живот.  

2.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление.  

2.4. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот.  

2.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.  



2.6. Подкрепа на личностното развитие на учениците.  

 

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците:  

3.1. Занимания по интереси.  

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие.  

3.3. Обновяване и обогатяване на материалната база.  

 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти.  

 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта:  

5.1. Взаимодействие с родителите.  

5.2. Взаимодействие с институции.  

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство. 

  

6. Разработване и прилагане на система за поощрения с морални и материални награди.  

 

7. Определяне на свои символи и ритуали, в съответствие с принципите на национална идентичност и култура, 

както и свое облекло с отличителни елементи/знаци.  

 

8. Участие в международни програми и проекти, подпомагащи дейността в областта на училищното образование.  

 

VI. Мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование в Средно училище "Христо Ботев", 

гр. Козлодуй  

 

1. Планираните мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование в Средно училище "Христо 

Ботев", гр. Козлодуй са насочени към:  

 

Показател  Мерки за повишаване на качеството   
 

1. Ефективно разпределяне, използване и 

управление на ресурсите  

1.1. Управление на човешките ресурси:  

• система за подбор и мотивация на персонала;  

• система за повишаване на професионалната компетентност на 

персонала;  

• насърчаване на постиженията и извеждане на добър 

педагогически опит;  

• информационна осигуреност и регламентиране на дейността.  

 



• изграждане на постоянни и временни училищни комисии за 

планиране и организация на основните направления в дейността на 

училището;  

• разработена система от критерии и показатели за оценка на 

дейността на педагогическите специалисти, обвързана с 

резултатите и постиженията.  

 

1.2. Управление на материално-техническите ресурси:  

• обновяване и модернизиране на материално техническата база;  

• здравословна, достъпна и сигурна среда;  

• съвременни интерактивни технологии и устройства за модерен 

образователен процес (компютри, проектори, интерактивни дъски 

и др.). 

  

1.3. Управление на финансовите ресурси:  

• планиране на бюджета съобразно целите на Стратегията за 

развитие на училището;  

• изградена система за финансово управление и контрол;  

• спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово 

управление и контрол.   

2. Лидерство  • Условия за развитие на добра организационна култура.  

• Условия за професионални изяви и наставничество.   

 

3. Стратегии и планиране  • Стратегия и работещи политики, съответстващи на спецификата 

на училището и условията на работа.   

 

4. Взаимодействие на всички заинтересовани 

страни  

• Сътрудничество със семействата на учениците – информираност 

на родителите и стимулиране на родителската активност.  

• Външни партньорства с различни институции и организации. 

Популяризиране дейността на училището на общински, областни, 

национални и международни форуми и в медийното пространство. 

Реализиране на съвместни проекти с партниращи организации.  

• Ефективно работещи обществен съвет и настоятелство   

 

5. Привлекателен и мотивиращ процес на 

обучение, възпитание и социализация.  

• Осъществяване на училищния и държавен план-прием. 

Разширяване на приема – профили и професии.  

• Оптимизиране на училищните учебни планове – разширяване 

кръга на учебните предмети, изучавани в избираемите и 

факултативните учебни часове.  

• Промяна в стила и метода на работа и ориентиране на обучението 

към потребностите на отделната личност.  

• Изграждане и поддържане на училищна организационна култура 

 



чрез институционални политики в подкрепа на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

• Утвърждаване на ученическото самоуправление.  

• Организиране на учениците в извънкласни форми, стимулиращи 

техните интереси, талант и творчески способности.   

6. Проследяване на резултатите от 

предучилищното образование при отчитане на 

индивидуалния напредък на всяко дете  

• Осъществяване на всеки етап от процеса на училищното 

образование на ефективна обратна връзка за постигнатите 

резултати, за отношението на учениците към формите и методите 

на преподаване, за техните нагласи и мотивация.   

 

7. Подкрепа за личностното развитие на детето  • Подкрепа за личностно развитие на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до 

отпадане от училище.  

• Откриване и проследяване на развитието на ученици с изявени 

дарби и създаване на условия за тяхната изява на училищно и 

извъучилищно ниво.   

 

8. Превенция на агресията и негативните 

прояви сред учениците  

• Училищна политика и програма за превенция на агресията и 

негативните прояви сред учениците.  

• Подобряване на уменията на работещите в училището за 

адекватна реакция при предотвратяване на случаи на насилие на 

агресия и насилие в училищна среда.  

• Изработване и приемане на правила за предотвратяване и 

решаване на конфликти.   

 

9. Превенция срещу отпадането от системата 

на образованието  

• Целенасочена училищна политика за превенция на отпадането 

и/или преждевременното напускане на училище спрямо ученици в 

риск:  

– подкрепа за преодоляване на обучителни трудности – 

допълнителна работа и консултации, преодоляване на обучителни 

затруднения;  

– контрол на отсъствията от училище;  

– своевременна индивидуална превенция спрямо учениците в риск 

с цел мотивиране и преодоляване на риска от отпадане. 

  

 

10. Създаване и поддържане на благоприятна 

среда  

• Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и 

труд.  

• Създаване на благоприятна и толерантна атмосфера на общуване, 

доверие и взаимопомощ.  

• Подкрепа на инициативността и творческата активност.   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Мерки, които трябва да предприемe  училищeто за осигуряване на  качествено 
образование на учениците/ Стратегия на РУО Враца/ 

По отношение на организацията 

❑ Провеждане на входно равнище в началото на учебната година по същата 

спецификация с цел проверка на трайност и устойчивост на знанията и уменията 

❑ Осъществяване на външно оценяване с представителна извадка от ученици при 

строг външен контрол на национално равнище 

По отношение на учебните програми 

❑ Оптимизиране на учебните програми чрез: 
➢ редуциране на обема на учебното съдържание 
➢ освобождаване на време за упражнения и затвърждаване на новите знания 

и умения 

По отношение на преподаването 

❑ Поставяне на акцент върху практико-приложния характер на придобитото знание 
с цел създаване на трайни умения 

❑ Осъществяване на съпоставка, анализ и предприемане на конкретни мерки: 
➢ на ниво отделен ученик с цел идентифициране на пропуските му и осъществяване 

на подкрепа; 
➢ на ниво паралелка с цел изследване на общото равнище и общите трудности 
➢ на ниво училище и на ниво регион с цел определяне на факторите, които 

влияят върху резултатите 
 

VII. Очаквани резултати от прилагане на мерките за повишаване на качеството на предоставяното образование 

в Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй  

• Предложените мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване качеството на 

предоставяното образование са насочени към преодоляване на слабите страни и рисковете като се мултиплицират 

силните страни и се оползотворяват пълноценно всички възможности на училището.  

• Чрез прилагане на мерките и в изпълнение на поставените цели ще се гарантира очакваното качество, 

удовлетвореност на участниците в училищното образование и индивидуалния напредък на всеки ученик.  



• Очаквани резултати, свързани с повишаване на качеството и ефективността на училищното образование:  

• • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.  

• • Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.  

• • Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.  

• • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и 

патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.  

• • Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно образование.  

• • По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика.  

• • Подобрена физическа и материална среда.  

 
 

УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА за подобряване на резултатите на учениците:  
 

I. Цели на програмата: 
1. Разработване и реализиране на продължаваща училищна  политика за повишаване на образователните резултати на 

учениците чрез целенасочено единно въздействие, създаване на комплекс от мерки и сътрудничество на заинтересованите 
страни.  
 

2. Усъвършенстване работата на педагогическите екипи по разработване и изпълнение на политики, съобразени с 
условията на училището, с конкретни инициативи, в резултат на което да намалее броят на отсъствията на учениците. 

 
3. Прилагане на разнообразни и ефективни мерки и дейности за преодоляване на ниските резултати от НВО и ДЗИ и 

повишаване резултатността от обучението по учебни предмети. 
 
4. Оказване на методическа подкрепа от страна на РУО – Враца за популяризиране на добри училищни политики и 

практики, както в училищата с ниски резултати, така и в училищата с високи резултати. 
 
 

II. Очаквани резултати: 

 

 1.  Прилагане на единен комплекс от мерки и дейности на регионално и на училищно ниво, основаващи се на системно 

наблюдение, анализ и оценка, от които да произтичат коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на 

въздействието съобразно установените потребности.  

  

 2. Намаляване броя на отсъствията на учениците от училище. 



  

 3. Измерване на резултатите от обучението чрез механизмите на: вътрешното оценяване, НВО, ДЗИ и регионални 

външни оценявания. 

  

 

4.Ефективна образователна подкрепа за развитието на всеки ученик, включително на ученици от уязвими етнически 

общности и на ученици със специални образователни потребности, както и на изявени ученици с високи образователни 

постижения. 

 

5. Постоянно партньорство и координация на институциите на различните нива. 

 
III. План за изпълнение на програмата: 
 

Мярка 
Дейности  на училищно ниво 

Отговорни 

лица 

срок отчет 

І. Продължаваща 

политика на 

училищните 

екипи за 

преодоляване на 

ниските 

резултати от 

обучението на 

учениците и за 

поддържане на 

постигнатите 

високи 

резултати. 

1. Изготвяне на анализ на резултатите от 

националните външни оценявания, планиране на мерки 

за преодоляване на ниските резултати на конкретни 

ученици по класове и по учебни предмети. 

2. Планиране на дейности адекватни на 

потребностите на училището, насочени към 

преодоляване на ниските резултати  на учениците от 

НВО и ДЗИ и повишаване резултатността от обучението 

по учебни предмети  и отразяването им в училищната 

документация.  

. 

3. Разширяване на формите за допълнително 

обучение на учениците с  обучителни пропуски. 

Прецизиране на дейностите в часовете за допълнителна 

и консултационна работа.  

4. Създаване на условия за „нови моменти” в 

оценяването, в т.ч. усъвършенстване  на изпитните 

материали за  вътрешно оценяване; 

5. Сформиране на групи по разширена и 

допълнителна подготовка по предметите за НВО с 

акцент БЕЛ и математика; 

6. Включване в учебната програма по разширена и 

ръководен екип   

 

учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юли-

септември 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/ 

2023  

уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на 

ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени 

работни срещи 



допълнителна подготовка на теми, отработващи задачи с 

формата на НВО и ДЗИ.  

7.  Ефективно използване  възможностите на:  

• електронните уроци; 

• домашната работа; 

• консултациите и допълнителната работа; 

• ЦОУД. 

8. Включване на представители от училището и 

подпомагане на дейността на Екипите за съвместна 

работа на институциите за обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи 

за обхват). 

9. Текущ контрол върху дейностите за повишаване 

на резултатите  

 

2022/ 

2023  

уч. г. 

ІІ. Целенасочена  

методическа, 

контролна и 

квалификационн

а дейност за  

качествено 

образование 

▪ Подпомагане на педагогическите специалисти за 

ефективно прилагане на нормативна уредба. 

▪ Промяна в дейността на учителя, насочена към 

ефективен образователен процес. 

▪ Ефективен контрол по присъствието на учениците в 

училище и за предприетите мерки от страна на 

училищното ръководство за тяхното задържане. 

▪ Участие в квалификационни дейности, свързани с 

ефективни подходи за работа в мултикултурна среда. 

▪ Училищен форум за обмен на успешни 

практики ,насочен към повишаване на резултатите и 

ммотивацията на учениците 

▪ Текущ контрол върху квалификационната дейност и 

насочеността й към повишаване на резултатите от 

обучението 

Директор и 

педагогически 

специалисти  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебната  

2022/ 

2023  

уч.г. 

Отразяване в 

документацията. 

ІІІ. Повишаване 

мотивацията на 

учениците за 

учене и участие 

в състезания, 

1. Училищни инициативи във връзка с Националната 

седмица на четенето при учениците от І – ІV клас  и 

V-VІІ клас: 

2. Насърчаване на учениците за участие в  регионално 

състезание „Мисия 7“ за ученици от 7. клас;В 

Директор и 

педагогически 

специалисти  

 

 

Учебната 

2022/ 

2023  

 

Изготвяне на 

анализи. 

Представяне на 

проведени 

дейности пред 



конкурси, 

олимпиади и 

други 

извънкласни 

дейности 

национални състезания по БЕЛ и математика  

3. Реализиране на: 

НП“Иновации в действие“ 

4. Текущ контрол върху работата с изявени ученици 

като елемент на приобщаващото образование 

широка аудитория  

- чрез присъствие, 

в медии, на 

училищни 

сайтове, на сайта 

на РУО- Враца 

ІV. 

Приемственост в 

образованието 

на учениците 

между 

образователните 

институции и 

между 

различните 

етапи на 

образование в 

тях. 

▪ Методически форми за приемственост . 

▪ Текущ контрол във връзка с осъществяване на 

приемствеността между ДГ и училището. 

▪ Сътрудничество между средните и висшите 

училища, обучаващите институции и бизнеса 

   

V.  

Информираност, 

координация  и 

взаимодействие 

с родители и 

институции.  

▪ Ефективно  сътрудничеството между институции, 

родители и учители за превенция на агресията и за 

засилване на сигурността в образователните 

институции 

▪ Координиране и контрол по изпълнение на ПМС № 

100 / 08.06.2018 г. 

▪ Академия за родители „Полет“  

▪ Текущ контрол по дейностите,проведени с участието 

на родители 

 

Директор и 

педагогически 

специалисти  

 

Учебната 

2022/ 

2023  

 

Събиране на 

информация 

Анализиране на 

информацията и 

предприемане на 

действия. 

 
ІІІ.Индикатори за успех на планираните мерки: 

 

• Подобрена образователна среда и ефективен учебно възпитателен процес. 

• Брой в ключени учители в обучителни курсове ; 

• Повишени образователни резултати на учениците ; 

• Резултати от външно оценяване 



• Брой слаби оценки 

• Брой ученици на поправителни изпити ; 

• Брой отлични оценки ; 

• Брой участници в олимпиади и състезания и резултати от тях ; 

• Брой учители включени в курсове заповишаване на ПКС и магистърски програми; 

• Брй проведени открити уроци ; 

• Брой проведени мултимедийни разработки ; 

• Брой проведени проверки и резултати от тях ; 

 

 

 

Мерките за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието и Училищната програма са приети от 

Педагогическия съвет/Протокол № 16 / 13.09.2022г.и са утвърдени със заповед на директора № 18/15.09.2022 г. 

 


