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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 16 pedagógus és 5 NOKS státus (székhely intézményben) 

          3 pedagógus          (tagintézményben) 

Betöltött álláshelyek száma: 16 pedagógus státusz 15 teljes főállású 1 részmunkaidős, 3 óraadó 

       pedagógussal (székhely intézményben) 

                 3 pedagógus  (tagintézményben)    

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő  feladat ellátási helyenként 

1.2. Pedagógus adatok 

A tantestület névsora tanított szakok: 

Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógus névsora: 

(Az aláhúzott szakot a pedagógus tanítja) 

1. Bátorfiné Bolla Éva   tanító-nemzetiségi német tanító 

2. Kárpáti-Lados Adrienn   angol műveltségterület óraadó 

3. Berky Zsuzsanna   tanító-német műveltségterület, napközi foglalkozás 

4. Csatóné Benya Zsuzsanna  magyar-ének - erkölcstan 

5. Csik Andrea    tanító-testnevelés spec. koll. 

6. Erdei Lívia    tanító-fejlesztő pedagógus matematika (5.évf.) 

7. Gál Ilona    testnevelés-földrajz  

8. Harasta Renáta    német nyelv és irodalom szak 

9. Hartdégenné Rieder Éva i.v.  biológia – földrajz – német  

10. Jakabné Bedernyák Edina  tanító 

11. Körmendi Mária hat.i.   tanító-testnevelés szakkollégium, napközi foglalkozás  

(Rózsahegyi-HalagyiAnett h.)  

12. Mosonyiné Hofer Szonja t.i.v.  tanító-nemzetiségi német tanító (áttanítás a 

tagintézményből) 

13. Novákné Heckenast Mónika  földrajz – testnevelés - informatika 

14. Racsmányné Szaszkó Katalin  fizika-kémia ö. nyugdíjas óraadó 

15. Rózsahegyi-Halagyi Anett  tartósan távol GYES, majd GYED 

16. Takácsné Schalkhammer Noémi tanító - ének-zene műveltségterület 

17. Schweiger Mariann   tartósan távol GYES majd GYED  

18. Seffer Tímea    történelem-erkölcstan könyvtáros 

19. Steiner Tímea    biológia-hitoktató, napközi foglalkozás 

20. Szabó Ágnes    óraadó gyógypedagógus 
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21. Varkoly László    rajz (részmunkaidős)  

22. Walcz Zsuzsanna i.v.h.   matematika – fizika - informatika 

Rohrbacherné Pfiszterer Viktória  iskolatitkár 

Technikai dolgozók:   Zink Béláné 

     Gyepes Anett 

     Wohl Istvánné 

     Hartdégenné Rieder Ágota 

 

1.3. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Intézményvezető Intézményvezető-helyettes tagintézmény vezető 

Hétfő Hartdégenné Rieder Éva
  

 

Kedd 
 

Walcz Zsuzsanna
  

Szerda Hartdégenné Rieder Éva
  

 

Csütörtök 
 

Walcz Zsuzsanna
 

 

Péntek 

Hartdégenné Rieder Éva 

(páros héten) 

Walcz Zsuzsanna (páratlan 

héten)
 

 
 

Az intézményvezető intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét (legalább 

három szintig), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános 

Iskola intézményi SZMSZ-e szabályozza. 
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2. A TANÉV HELYI RENDJE  

2.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 
Színházlátogatás (Erkel 

Színház) DÖK program 

ének szakos 

pedagógus 

DÖK 

2016. október 15.  
Az iskola tanulói, 

pedagógusai. 

2. 

Nevelőtestületi értekezlet:  

közösségépítés, 

konfliktuskezelés: előadót a 

POK-tól kérünk  

intézményvezető, 

tagintézmény vezető 
2017. február 27. 

intézmény 

tantestülete 

3. 

Nevelőtestületi értekezlet: 

Elsősegélynyújtás, iskolai 

balesetek: Pallos Csaba 

(mentőtiszt)  

intézményvezető, 

tagintézmény vezető 

 

2017. április 19. 

intézmény 

tantestülete 

4. 

Tantestületi kirándulás 
intézményvezető 

helyettes, tagintézmény 

vezető 

2017. április 20. 
intézmény 

tantestülete 

5. 

 

Ballagás 

 

8. és 7. osztályfőnök 2017. június 15. 

intézmény 

tantestülete, tanulók, 

vendégek 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) 

Utolsó nap: 2017. június 15. (szerda) 

A szorgalmi időszak első féléve 2016. szeptember 01-től 2017. január 20. -ig tart.  

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2017. január 27-ig tájékoztatjuk a 

félévi értesítő által.    

2.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2016. november 02. – november 04.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. 

A szünet utáni első tanítási nap: november 07. 
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Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 02. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. 

A szünet utáni első tanítási nap: január 03. 

Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április 18. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. 

A szünet utáni első tanítási nap: április 19. 

Tanítás nélküli munkanap tanulóknak: április 19-20. 

 (Az ide tartozó programok más időpontban kerülnek megszervezésre. Lsd. táblázat) 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2017.március 15. (szerda) nemzeti ünnep  

2017.május 01. (hétfő) munka ünnepe 

2017.június 05. pünkösdhétfő 

Áthelyezett munkanap:  

2016.október 15. szombat – tanítás nélküli munkanap:Színházlátogatás Budapestre 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző 

emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében 

meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

történelem szakos 

tanár: Seffer 

Tímea 

2016. 10.06.  

8.00 óra 
 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 
osztályfőnökök 2016. 10.21.   

3. 
Megemlékezés a magyarországi 

németek elhurcolásáról 

német 

munkaközösség 

vezető 

2017.01.19.  

4. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 
osztályfőnökök 2017. 02. 24.  

5. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

tánc-dráma oktató 

tanár: Csatóné 

Benya Zsuzsanna 

2017.03. 14.  

6. 
A holokauszt magyarországi 

áldozatainak emléknapja (április 16.) osztályfőnökök 
2017. 04.12.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

7. 
A Nemzeti összetartozás napja 

(június 4.) 

alsós 

munkaközösség 

vezető: Jakabné 

Bedernyák Edina 

2017.06.02.  

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb megemlékezések, ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Megemlékezés a Zene világnapjáról 

ének szakos 

pedagógus: 

Csatóné Benya 

Zsuzsanna 

2016. 09.30.  

2. 
Megemlékezés a Magyar kultúra 

napjáról 

ének szakos 

pedagógus: 

Takácsné 

Schalkhammer 

Noémi 

2017.01.20.  

3. Költészet napja 

magyar szakos 

pedagógus: 

Csatóné Benya 

Zsuzsanna 

2017.04.11.  

4. A Föld napja (Kisállat bemutató) 
DÖK támogató 

tanár: Seffer Tímea 
2017.04.24.  
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Tanévnyitó ünnepély Intézményvezető 2016. 08. 31.  

2. 

Adventi éneklés a kápolnánál  

(községi ünnep) 

(tantestület kórusa a zeneiskola 

tanáraival) 

Ének szakos 

pedafgógus 
2016. 11. 27.  

3. Estig tartó vidám Mikulás műsor Osztályfőnökök 2016.12.09.  

4. Karácsonyi ünnepély a zeneiskolával 

Német 

munkaközösség 

vezető 

2016. 12. 21.  

5. Estig tartó farsangi mulatságok 
DÖK, 

osztályfőnökök 
2017.02.24.  

6. 
Megyei Német Népdalfesztivál 

(nemzetiségi iskolák) 

Német 

munkaközösség 

tagjai 

2017. 04.27.  

7. Ballagás 7.– 8. osztályfőnök 2017. 06.15.  

8. Tanévzáró ünnepély intézményvezető 2017. 06. 22.  

2.3. Az iskolai énekkari órák 

Kedd: 14.00 – 14.45  

Csütörtök: 14.00 – 14.45 

 

2.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.08.29. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető  

2016.09.12. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2016.10.03. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2016.11.09. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.12.05. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017.01.04. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017.01. 23. 
Osztályozó értekezlet (intézményi 

nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017.02.01. 
Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

Félévi értekezlet 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017. 02.27.  

Nevelőtestületi értekezlet: 

közösségépítés, konfliktuskezelés: előadót a 

POK-tól kérünk 

intézményvezető  

2017.03.01. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017.04.03. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017. 04.19. 

Nevelőtestületi értekezlet: Elsősegélynyújtás, 

iskolai balesetek: Pallos Csaba mentőtiszt 

 

intézményvezető  

2017.05.03. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017.06.07. Munkaértekezlet (intézményi nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017.06.14. 
Osztályozó értekezlet (intézményi 

nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

 

2017. június 

26. 

Tanévzáró értekezlet (intézményi 

nevelőtestület) 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 
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2.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.09.14. Összevont szülői értekezlet intézményvezető  

2016.09.14. Szülői értekezlet osztályfőnökök  

2016. 11. 09. Fogadóóra osztályfőnökök  

2017.01.04. Fogadóóra osztályfőnökök  

2017.01.30.- 

02.03. 
Szülői értekezletek osztályfőnökök  

2017.03.01. Fogadóóra osztályfőnökök  

2017.01.03. Fogadóóra osztályfőnökök  

2017. 03.16. Leendő elsősök szüleinek értekezlete 
intézményvezető, 1. 

osztálytanító 
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2.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.11.16. Nyílt nap (felső tagozat) osztályfőnökök  

2016.11.17. Nyílt nap (alsó tagozat) osztályfőnökök  

2017.03.29 Nyílt nap (alsó tagozat) osztályfőnökök  

2017.03.30. Nyílt nap (felső tagozat) osztályfőnökök  

2017.03.22. Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek osztályfőnökök  

2.7. Tervezett mérések és vizsgák  

2.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a 

tanulókat felkészítjük, sok jelentkező esetén iskolai versenyt is tartunk. 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 
7-8. 

Csatóné Benya 

Zsuzsanna 
 

Savaria történelem 

verseny 
7-8. Seffer Tímea  

Nemzetiségi német 

nyelv 
3-8. 

német nyelvet tanító 

pedagógusok: Harasta 

Renáta, Bátorfiné Bolla 

Éva 

 

Bolyai matematika 

verseny 
3-8. 

tanítók, matematika 

szakos: Walcz 

Zsuzsanna 

 

Kölcsey alsó és felső 

helyesírási verseny 
3-8. 

tanítók, magyar szakos: 

Jakabné Bedernyák 

Edina 

 

Alapműveleti verseny 3-8. 

matematika szakos, 

tanítók: Walcz 

Zsuzsanna 

 

Képességfejlesztő 

matematika verseny 
7-8. Walcz Zsuzsanna  
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Ifjú fizikus 7-8. 
Racsmányné Szaszkó 

Katalin 
 

Kistérségi verseny 4-8. szaktanárok, tanítók  

Német népismereti 

verseny (Tarján) 
6-8. 

német nyelvet tanító 

pedagógusok: Harasta 

Renáta, 

 

Megyei Német 
Népdalfesztivál 

(nemzetiségi iskolák) 
Helye: Intézményünk 

1-8. kórusok, duó, trió, 

szóló. 

ének szakos, német 

nyelvet tanító: Bátorfiné 

Bolla Éva,Csatóné 

Benya Zsuzsanna 

 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga: 2016. augusztus 25. 
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2.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) 

szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése szükség esetén az osztályfőnök döntése alapján. 

Határidő:2016.10.22. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnök -  szükség esetén az osztályfőnök döntése 

b) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Országos kompetenciamérés: 2017. május 24. 

Felelős: mérésért felelős tanár, Erdei Lívia 

c) Célnyelvi mérés 6.-8. évfolyamon 

2017. május 17. 

Felelős: mérésért felelős tanár, Erdei Lívia 

Felkészítés: nyelvtanárok 

Eredmények megküldése az Oktatási Hivatalnak: 2017. június 16. 

2.7.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. A tanulók fizikai állapotának mérése 

Testnevelést 

tanító: 

Novákné 

Heckenast 

Mónika és Gál 

Ilona 

2017. január 

09. – 2017. 

április 30. 

között 

 

2. Adatfeltöltés a NETFIT rendszerbe  
2017. június 1-

ig. 
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3. SZAKMAI FELADATOK 

3.1. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

Továbbtanulók és szüleik tájékoztatása a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről: a 28/2015. 

(V.28.) EMMI rendelet  2. sz. melléklete alapján.    

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2015. december 8-ig. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák kilencedik évfolyamra: 2016. január 16. 10.00 

A 8. osztályosok továbbtanulási lapját: 2016. február 12-ig kell továbbítani a középiskoláknak. 

 

3.2. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Délutáni foglalkozások: 

 Napközis foglalkozások 

 Rajzszakkör 

 Énekkar 

 Angol 

 Sportszakkör  

 Felvételi előkészítők 

 Felzárkóztató foglalkozások 

 Gyógytestnevelés  

 Fejlesztő foglalkozások (BTM és SNI tanulók) 

Egyéb, nem iskolai szervezésű du. foglalkozások: 

 Hangszeres órák, szolfézs (Dallam Alapítványi Zeneiskola) 

 Hittan: 4. és 8. évfolyamon 

Felelős az órabeosztásokért: igazgató helyettes, igazgató 

 

Sport és szabadidő: 

 Őszi sportnap 

 Tavaszi sportnap 

 Februárban korcsolya 

 Sítábor  

 Sportszakkörök 

 Táncház   

 Napköziben a tanulás előtti játék, játékos mozgás. 

 Gyalogtúrák, kirándulások 

Felelős: testnevelés szakos tanárok, napközis pedagógus, osztályfőnök 
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4. A MUBKATERV FELADATAINAK HAVI LEBONTÁSA 

Nevezetes programok, feladatok  összefoglalója 2016/2017. tanévben: 

1. Tanévnyitó ünnepély 

2. Tanévnyitó szülői értekezlet 

3. Színházlátogatás, tanulóbérlet az alsó tagozatosok számára a (Jászai Mari Színház)    

4. A Zene világnapja – megemlékezés (október) 

5. Megemlékezés az aradi vértanúkról. 

6. Idősek köszöntése (október) 

7. Táncház a tanév során legalább két alkalommal minden osztálynak.  

8. Papírgyűjtés és e-hulladékgyűjtés októberben. 

9. Projektnapok: tanórák iskolán kívül. 

10. október 21. gyaloglónap 

11. Okt. 23. tiszteletére megemlékezés filmvetítéssel.  

12. Pályaválasztási kiállítás 7- 8. osztályosok számára 

13. „Szakmatúrák” 7-8. osztályosok részére. (Munkaügyi Központ) 

14. Előadások szülőknek, pedagógusoknak: konfliktuskezelés, drog, agresszió stb. témában   

15. Nevelési értekezletek (2 alkalom) 

16. Őszi sportnap 

17. Vidám Mikulásdélután estig 

18. Adventi szereplés  

19. Karácsonyi ünnepély a zeneiskolával 

20. Pályaválasztási szülői értekezlet (7-8. o.) 

21. Félévi szülői értekezletek 

22. Megemlékezés a magyarországi németek elhurcolásáról (január 19.) 

23. Korcsolyázás 

24. Sí tábor 

25. Fogadónap, nyílt nap félévenként egy alkalommal 

26. Fogadóóra félévenként két alkalommal 

27. Megemlékezés a Kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján (febr. 25.) 

28. Estig tartó farsangi mulatságok 

29. Alapítványi kirándulás  

30. A diákönkormányzat rendezvényei 

31. Március 15. ünneplése 

32. Nevelési értekezlet  

33. Német nyelvű színielőadás megtekintése – lehetőség szerint 

34. Tanulmányi versenyek (térségi, megyei, országos) 

35. Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján (április 16.) 

36. Megyei német népdaléneklési fesztivál (április) 

37. Családi sportnap 

38. Diákfórum 

39. Az első osztályosok fogadása, szülői értekezlet a leendő első osztályos szülők részére    
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40. Az első osztályosok beíratása   

41. Osztálydélutánok  

42. Tavaszi osztálykirándulások 

43. Anyák napi ajándékkészítés 

44. Országos kompetenciamérés (május 24.) 

45. A nemzeti összetartozás napja (jún. 4.) 

46. Akadályverseny  

47. Ballagás 

48. Tanévzáró ünnepély 

49. Tanévzáró értekezlet 

50. Könyvtári rendezvények 

51. Leltározás, szertárrendezés     

A programokat a helyi zeneiskola programjával egyeztetve készítjük el. 

5. A NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. ÉVI 

MUNKATERVE HAVI BONTÁSBAN: 

Augusztus:  

 22. Tanév eleji tantestületi megbeszélés 

 Felelős: intézményvezető 

 25. Javítóvizsga 

 Felelős: intézményvezető helyettes, szaktanárok 

 25. Megyei tankerületi tanévnyitó  

 Résztvevők: intézményvezető 

 29. Tanévnyitó értekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

 29. Tankönyvosztás:  

 Felelős: Erdei Lívia 

 28-31. Napközi étkeztetés, délutáni foglalkozásokra való igény benyújtása  

 Felelős: osztályfőnökök, iskolatitkár 

 Tantárgyfelosztás végleges elkészítése: 

 Felelős: intézményvezető 

 Órarend elkészítése 

 Felelős: intézményvezető helyettes 

 31. Tanévnyitó ünnepély 

 Balesetvédelmi oktatás az iskola alkalmazottainak 

 Felelős: intézményvezető helyettes 

 Tűzvédelmi oktatás az iskola alkalmazottainak 

 Felelős: intézményvezető helyettes 
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Szeptember: 

 01. Első tanítási nap 

 Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás tanulóknak 

 01. Elsős szülők részére szülői értekezlet 

 Felelős: 1. o. osztályfőnök 

 Napközi étkeztetés, délutáni foglalkozásokra való igény benyújtása (lehetőség 

még az első héten) 

 Felelős: intézményvezető helyettes, napközis nevelő, iskolatitkár 

 12. Munkaértekezlet, munkavédelmi előadás  

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

 Résztvevők: mindkét intézmény pedagógusai 

 14. (csütörtök) 16
30

 Tanévkezdő szülői értekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

 Értesítésért felelős: osztályfőnökök. 

Részvétel minden pedagógus számára kötelező. 

 15. Törzslapok elkészítése 

 09. Naplók adatainak kitöltése 

 Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők 

 08. Munkatervek elkészítése 

 Felelős: intézményvezető, munkaközösség vezetők, osztályfőnökök 

 1-12. Szakkörök, délutáni foglalkozások beindítása  

 Felelős: intézményvezető – tantárgyfelosztásban. A helyettes az időpontok 

egyeztetésében, órarendben való megjelenítésben. 

 26. Szakköri és foglalkozási naplók adatainak kitöltése 

 Felelős: foglalkozást vezető pedagógus 

 28. „Kistérségi” igazgatói megbeszélés (Tarján) 

 Felelős: intézményvezető  

 28. Az osztálynapló év eleji statisztika adatok táblázatainak kitöltése 

 Felelős: intézményvezető helyettes. 

 Táblázatok kitöltése: osztályfőnökök, könyvtáros tanár, informatika szakos 

tanár 

 Készülődés az idősek napjára 

 Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető, német munkaközösség 

vezető, ének szakos tanár  

 30. Munkavédelmi szemle 

 Felelős: intézményvezető helyettes 

 30. Megemlékezés a Zene Világnapjáról  

 Felelős: Csatóné Benya Zsuzsanna 

 SZM megbeszélés egyeztetett időpont szerint 

 Felelős: intézményvezető 

 Műsor előkészítése az Aradi vértanúk napjára. 
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 Felelős: történelem szakos tanár.   

Október 

 03. Októberi munkaértekezlet 

 Felelős: intézményvezető  

 Résztvevő: mindkét intézmény pedagógusai 

 03. Új tanmenetek leadása 

 Felelős: szaktanárok, tanítók 

 03. Papírhulladék és e-hulladék gyűjtés 

 Felelős: DÖK vezető, osztályfőnökök  

 05. Látogatás a „Bűvösvölgybe”. Budapest interaktív média stúdiófoglalkozások. 

 Felelős: Walcz Zsuzsanna 

 Résztvevők: 6-7. osztály tanulói és osztályfőnökök 

 06. Az Aradi Vértanuk napja – megemlékezés 

 Felelős: történelem szakos tanár 

 10. Diagnosztikus mérés alkalmazásának igényfelmérése. 

 Felelős: 1. o. tanító  

 15. Szereplés: Szép korúak köszöntése (falurendezvény) 

 Felelős: német munkaközösség-vezető, énekkar vezető 

 Résztvevők: énekkar – ének szakos tanár, német munkaközösség vezető. 

 15. Színházi előadás megtekintése Budapest: Erkel Színház 

 Felelős: Csatóné Benya Zsuzsanna ének szakos pedagógus 

 Résztvevők: pedagógusok, tanulók 

Helyette: 2016. október 15. tanítás nélküli munkanap. 

 17. Statisztika elkészítése, elküldése 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes, tagintézmény vezető, 

iskolatitkár 

 21. Gyaloglónap 

 Felelős: Gál Ilona testnevelő tanár 

 Táncház 

 Felelős: német szakos tanár, osztályfőnökök 

 22. Létszámjelentés az OH-nak: diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazásához 

 Felelős: 1. osztályfőnök – mérési felelős  

 21. vagy 24. Október 23. megemlékezés: Filmvetítés 

  Felelős: Könyvtáros tanár 

 Audiovizuális eszközök előkészítése: osztályfőnöki munkaközösség-vezető. 

 Adatszolgáltatás leadása a KIR-be.  

 Felelős: intézményvezető 

 28. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
 

Őszi szünet: november 02 – 04. (3 munkanap) 
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November 

 08. Csillagászati előadás  

 Felelős: könyvtáros tanár 

 09. Fogadóóra, munkaértekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

Szülők értesítése: osztályfőnökök 

 11. Pályaválasztási kiállítás 7-8. osztály  

 Felelős: 7-8. osztályfőnökök. 

 16. (szerda) nyílt nap felső tagozat 

 Felelős: intézményvezető helyettes 

Meghívók: osztályfőnökök 

 19. (csütörtök) nyílt nap alsó tagozat 

 Felelős: intézményvezető helyettes 

Meghívók: osztályfőnökök 

 Felkészülés a vidám Mikulásdélutánra. 

 Felelős: osztályfőnökök 

 25. Kötelező adatszolgáltatás: Országos kompetenciaméréshez szükséges 

létszámadatok. 

 Felelős: intézményvezető, mérési felelős, 

 Adventi szereplésre felkészülés, próba  

 Felelős: ének szakos tanár. 

 Karácsonyi ünnepi műsor összeállítása 

 Felelős: német munkaközösség vezető, énekkar vezetője, magyar tanár, 

alsós osztályfőnökök  

 27. Adventi ünnep a kápolnánál. 

 Résztvevők: pedagógusok énekkara és gyerekszereplők 

December 

 05.  Munkaértekezlet  

 Felelős: intézményvezető 

 09. (péntek) Mikulás – délután előadás, tánc. 

 Felelősök:  

 Zene, berendezés, pakolás, „szívküldi”: DÖK vezetője 

 Plakát: DÖK 

 Büfé, SzM: intézményvezető helyettes 

 Meghívók: intézményvezető, iskolatitkár 

 Meghívó az ellenőrzőbe: osztályfőnökök. 

 Műsor, konferálás: DÖK vezető 

 Ügyeleti beosztás: intézményvezető helyettes 

 Falutévé: intézményvezető helyettes, iskolatitkár 

Résztvevők: pedagógusok, tanulók, szülők. 
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 Pályaválasztási szülői értekezlet előkészítése 7-8. osztályos tanulók, szülők 

részére. 

Későbbi időpont egyeztetés. 

 Felelős: 8. osztály osztályfőnöke 

 09. A tanulók jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára:  

2016. december 09. 

 Felelős: 8. osztály osztályfőnöke 

 A bukásra álló tanulók figyelmeztetése, a szülők értesítése  

 Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok 

 Úszásoktatás megszervezése 3. és 6. évfolyamon: utaztatás megszervezése 

 Felelős: testnevelő tanárok 

 21. Karácsonyi ünnepély a zeneiskolával (szünet előtti utolsó tanítási nap) 

 Felelős:  

 Meghívó, vendégek fogadása: intézményvezető, zeneiskola vezetője 

 Plakát: DÖK 

 Meghívó az ellenőrzőbe: osztályfőnökök 

 Műsor: német munkaközösség vezető, énekkarvezetője, magyar tanár, 

alsós osztályfőnökök, zeneiskola vezetője. 

 Terem berendezése: intézményvezető helyettes – karbantartó, 

testnevelő tanárok. 

 Vendéglátás, német terem berendezése: intézményvezető helyettes 

(takarítónők) 

 

Téli szünet: december 22 – január 2. (7+1 munkanap). 

Január 

 03. Téli szünet utáni első tanítási nap (kedd) 

 Sí tábor   

 Felelős: Testnevelő tanárok 

 04. Fogadóóra, munkaértekezlet   

 Felelős: intézményvezető, osztályfőnökök 

 Pályaválasztási szülői értekezlet – időpont egyeztetéssel. 

 Felelős: 8. o. osztályfőnök 

 20. Megemlékezés: A magyar kultúra napján 

 Felelős: magyar szakos tanár 

 Résztvevők: minden pedagógus, tanulók 

 A farsangi mulatságok előkészítése 

 Felelős:  

 Tombolák gyűjtése: osztályfőnökök 

 Meghívók: intézményvezető, iskolatitkár 

 Meghívók szülőknek: osztályfőnökök 

 Jelmez: osztályfőnökök 
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 Plakát: DÖK 

 Zene: DÖK 

 Tombola, büfé, belépő: intézményvezető helyettes, SzM vezetőség 

 Ügyeleti beosztás: alsós munkaközösség vezető 

 Teremrendezés: intézményvezető helyettes – karbantartók, testnevelő 

tanárok  

 19. Megemlékezés a magyarországi németek elhurcolásáról 

 Felelős: német munkaközösség vezető 

 21. Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra. 

 20. Az első félév utolsó napja 

 23. (hétfő) osztályozó értekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

Résztvevők: tantestület 

 27. Úszásoktatás kezdése  

 27. Szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről  

 Felelős: osztályfőnökök 

 Tankönyvrendelés előkészítése – igénylőlapok kiosztása a szülői értekezleten 

 Felelős: tankönyvfelelős, osztályfőnök, munkaközösség vezetők, 

szaktanárok 

 Úszásoktatás szervezésének elindítása 3. és 6. osztályosok számára 

 Felelős: osztálytanító, testnevelő tanár 

Február: 

 01. Munkaértekezlet és félévi tantestületi értekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

Résztvevők: tantestület 

 Jan. 30- febr. 03. Félévi szülői értekezletek 

 Felelős: intézményvezető, osztályfőnökök 

Szülői értekezlet:  

- a félévi munka értékelése 

- készülődés a farsangra 

- ingyen tankönyvre jogosultság nyilatkozatainak 

összegyűjtése 

 Március 15-i műsor előkészületei 

 Felelős: Tánc- dráma modult tanító tanár. 

 15-ig. Továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése 

 Felelős: 8. osztály osztályfőnöke 

 Továbbképzési terv elkészítése 

 Felelős: intézményvezető 

 Korcsolyázás 

 Felelős: testnevelő tanárok  

 Megyei Német Népdaléneklési verseny nevezésének meghirdetése. 
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Jelentkezési határidő: március 31-ig. (péntek) 

 Felelős: német munkaközösség vezető 

 24. A kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja – 

megemlékezés  

 Felelős: osztályfőnökök 

 24. Farsangi mulatságok 

 Résztvevők: tantestület, tanulók 

Forgatókönyvet lsd. januári munkatervben. 

 27. Tanítás nélküli munkanap 

 27. Nevelési értekezlet  

 Felelős: intézményvezető, tagintézmény vezető  

 

Március: 

 01. Fogadóóra, munkaértekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

 Résztvevők: tantestület 

Értesítésért felelős: osztályfőnökök. 

 2016/2017 tanév előzetes tantárgyfelosztásának elkészítése. 

 14. Március 15. megünneplése 

 Felelős: tánc-dráma modult oktató tanár 

 Teremberendezés: Testnevelést tanító tanárok 

 Műsor: Tánc- dráma modult tanító tanár. 

 Megyei német nemzetiségi tanulmányi versenyek 

 Felelős: német munkaközösség vezető 

 Munkaközösségi megbeszélések 

 Felelős: munkaközösség vezetők 

Résztvevők: munkaközösség vezetők, szaktanárok  

 16. Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek 

 Felelős: intézményvezető, alsós munkaközösség vezető  

 Tavaszi szakmai műhelymunkákon: előadásokon, bemutató órákon való 

részvétel, amennyiben megszervezik. 

 Felelős: intézményvezető helyettes. 

Résztvevők: tantestület 

 Színház: Német nyelvű színielőadás megtekintése lehetőség szerint 

 A leendő 1. osztályos tanító látogatása az óvodába, foglalkozások megtekintése. 

 Felelős: az első osztály leendő osztályfőnöke.  

 Táncház 

 Felelős: német szakos tanár, osztályfőnök  

 22. Nyílt nap a leendő első osztályosok szüleinek 

 Felelős: alsós munkaközösség vezető, leendő elsős osztályfőnök.   

 29. Nyílt nap az iskolában (szerda, alsó tagozat) 
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 Felelős: intézményvezető helyettes 

 Meghívók: osztályfőnökök 

 30. Nyílt nap az iskolában (csütörtök, felső tagozat) 

 Felelős: intézményvezető helyettes 

 Meghívók: osztályfőnökök 

 Alapítványi kirándulás előkészítése 

 Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség vezetők 

 31. Úszásoktatás befejezése 

Tavaszi szünet: április 13-18-ig (4 munkanap) 

Tanítás nélküli munkanap: április 19-20. 

Április: 

 03. Munkaértekezlet  

 Felelős: intézményvezető 

 Résztvevők: tantestület 

 01 – 30. között a leendő első osztályosok beíratása a megyei KLIK által 

meghatározott és kijelölt időpontban. 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

 11. A költészet napja – megemlékezés 

  Felelős: magyar szakos tanár 

 27. Megyei Német Népdaléneklési fesztivál 

A verseny meghirdetése márciusban:  

 Felelős: Német munkaközösség 

Szervezési feladatok 

 Felelős: intézményvezető, német munkaközösség, énekszakos tanár 

 Tanulók felkészítése: ének szakos tanár, német szakos tanárok. 

 Nevezések összegyűjtése: munkaközösség vezető 

 Meghívók: intézményvezető, iskolatitkár 

 Díjak: intézményvezető 

 Teremberendezés: intézményvezető helyettes, testnevelő tanárok, 

karbantartó 

 Hangtechnika: DÖK + osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 Vendégek fogadása: intézményvezető, tantestület, 7-8. osztályos tanulók 

 Vendéglátás, szendvicsek: intézményvezető helyettes, SZMK tagjai 

 Forgatókönyv, konferálás: német munkaközösség vezető 

 Oklevelek: munkaközösség vezető, iskolatitkár 

 Meghívók szülőknek: osztályfőnökök 

 Falutévé: iskolatitkár 

 Múzeumlátogatás: német népismeret tantárgy keretében: Tata vagy Pápa 

 Tankönyvrendelés elkészítése 

 Felelős: tankönyvfelelős, intézményvezető 

 Nyári táborozási lehetőségek felmérése, szervezése 
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 Felelős: Osztályfőnöki munkaközösség vezető, DÖK vezetője,  

 Tavaszi osztálykirándulások szerevezése, előkészítése 

 Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető, osztályfőnökök, szaktanárok. 

 12. Megemlékezés: A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 

 Felelős: könyvtáros tanár 

 12. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 13-18. Tavaszi szünet 

 19-20. Tanítás nélküli munkanap 

 24. A Föld napja: Kisállatbemutató 

 Felelős: osztályfőnökök 

 Táncház 

 Felelős: német szakos tanár, osztályfőnök  

 Bukásra, gyenge tanulmányi eredményre álló tanulók szüleinek kiértesítése 

 Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok  

 Ajándékkészítés anyák napjára 

 Felelős: osztályfőnökök, technika szakos tanár  

 Tankönyvrendelés elkészítése 

 Felelős: tankönyvfelelős, munkaközösség vezetők  

Május: 

 03. Fogadóóra, munkaértekezlet 

 Felelős: intézményvezető   

 Értesítésért felelős: osztályfőnökök. 

 17. (szerda) Célnyelvi mérés 

 23. Alapítványi tanulmányi kirándulás (vagy ősszel)  

 26. Tavaszi sportnap  

Résztvevők: tantestület, tanulók 

 Felelős: testnevelést tanítók 

 22 – 26. Tanulmányi kirándulások 

 Felelős: osztályfőnökök 

 24. Országos kompetenciamérés 

 Felelős:  

 A mérésért felelős tanár – munkaközösség vezető – Erdei Lívia, 

intézményvezető 

 Tavaszi hulladékgyűjtés: papír és e-hulladék 

 Felelős: DÖK vezetője, munkaközösség vezetők 

 Ballagási előkészületek 

 Felelős: 7. és 8. osztályfőnök, intézményvezető, magyar-ének szakos tanár 

 A leendő elsősök fogadása, látogatása, ismerkedése az iskolával 

 Felelős: alsós munkaközösség vezető, leendő 1. osztály osztályfőnöke, 

intézményvezető helyettes 

 Nyári szabadságok kiírása 
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 Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

 29. Diákfórum (DÖK) 

 Felelős: DÖK vezetője 

Június: 

 07. (szerda) Munkaértekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

 Diákfórum 

 02. vagy 05. Nemzeti összetartozás napja (jún. 04.) 

 Akadályverseny 

 Felelős: alsós munkaközösség vezető 

 02. Pedagógusnap 

 14. Osztályozó értekezlet 

 Felelős: intézményvezető 

 15. Utolsó tanítási nap 

 15. Ballagás  

 Felelős: 8. osztály osztályfőnöke, 

          7. osztály osztályfőnöke, intézményvezető 

Résztvevők: tantestület, tanulók   

 22. Tanévzáró ünnepély 

 Felelős: intézményvezető 

 Terem berendezése: testnevelők, karbantartó 

 Műsor: osztályfőnöki munkaközösség vezető 

        énekkar-vezető tanár 

 Meghívók: intézményvezető, iskolatitkár 

 26. Tanévzáró értekezlet 

  Leltározás, szertár és eszközrendezés 

 Felelős: intézményvezető helyettes, iskolatitkár 

 Nyári szabadság – nyári ügyeleti napok beosztása   

 Felelős: intézményvezető helyettes   

 

Szabadság megkezdéséig elvégzendő feladatok az intézményben: Leltározás, statisztikák elkészítése, 

beszámolók elkészítése, könyvtárrendezés, szertárrendezés, tanévzáró értekezlet. 

 

A munkatervben szereplő feladatok események megszervezéséért felelősek: 

                             Tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök, 

                             Munkaközösség-vezetők, egyéb megbízottak. 

 

 

Az ellenőrzésért, a feladatok megvalósításáért, igazgatási feladatokért: 

Hartdégenné Rieder Éva intézményvezető 

Walcz Zsuzsanna intézményvezető helyettes 



 

 

26 / 30 

Munkaközösség vezetők SZMSZ szerint  

A programok időpontjának, tartalmának megváltoztatási, módosítási jogát, lehetőségét a mindenkori 

körülményekhez, lehetőségekhez igazodva, fenntartjuk. 

 

A havi programokat a faliújságra elkészíti és az iskola honlapjára összeállítja, cikket, tudósítást gyűjt DÖK 

tagok munkájának bevonásával: 

Szeptember:   

Október:  Steiner Tímea   ___________________   

November:   Körmendi Mária   Csatóné B. Zsuzsanna 

December:   Harasta Renáta   Jakabné B. Edina 

Január:   Seffer Tímea   Gál Ilona 

Február:   Berky Zsuzsanna  Csik Andrea 

Március:  Novákné H. Mónika  Erdei Lívia 

Április:   Bátorfiné B. Éva  Takácsné Schalkhammer Noémi 

Május:   Gál Ilona   Csik Andrea 

Június:    Seffer Tímea   ___________________ 

Vértessomló, 2016. szeptember 27. 
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Szülői munkaközösségi tagok 2015/2016 tanévben 

1. osztály 
 
Hevesiné Lincmayer Andrea 

Hofbauer Nándor 

 
2. osztály 

 
Sántha Rozália 

Galamb Gabriella 

 

3. osztály 
 
Geiszt-Németh Krisztina 

Szilvási Anett  

 

4. osztály 
 

 Kun-Kovács Gizella 

 Frész Rita 

 Nagy Jánosné Dobrotka Csilla  

 

5. osztály 
 

Nagyné Krüpl Hajnalka 

 Tócsán Krisztina 

 Kisné Paszkosz Renáta  

 

6. osztály 
 

 Kluber-Hajdú Ingrid 

 Kaczné Klébert Evelin  

 Wohlné Török Gyöngyi 

 

7. osztály 
 

 Eckné Csákvári Valéria  

 Varga Zsuzsanna  

 

8. osztály 
 

 Rácz Attiláné  

 Eck Attila  

 

 

Elnök: Wohlné Török Gyöngyi 
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 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

5.1. A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2016. október 3. napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az 

elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a 

jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

Az intézményi tanács  

 

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács 2016. év szeptember hó 14. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta. 

 

Véressomló, 2016. szeptember 27. 

 

Wohlné Török Gyöngyi 

intézményi tanács képviselője 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte, 

azokkal egyetért.   

  

Vértessomló, 2016. szeptember 28. 

 

Seffer Tímea 

diákönkormányzat képviselője 
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A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

 

Vértessomló, 2016. szeptember 27. 

Wohlné Török Gyöngyi 

a vértessomlói székhely intézmény szülői szervezetének 

képviselője 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

 

Várgesztes, 2016. szeptember 27. 

         Kluber- Hajdú Ingrid 

   a Várgesztesi tagiskola 

        szülői szervezetének képviselője 

 

 

 

Nyilatkozat  

Alulírott, Hartdégenné Rieder Éva a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője az 

alábbi nyilatkozatot teszem: 

A munkaterv véleményezéséhez a következő véleményt nem tudom beszerezni, mert székhely- és 

tagintézményünkben ilyen szervezet nem működik: 

- Iskolaszék 

 

Vértessomló, 2016. szeptember 27.  

        Hartdégenné Rieder Éva  

        intézményvezető 
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK 

ÉVES MUNKAPROGRAMJA) 

1. sz. melléklet: Német nemzetiségi nyelvi munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet: Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet: Alsós munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet: Diákönkormányzat munkaterve 

5. sz. melléklet: Osztályfőnökök (1-8. évfolyam és Várgesztes 1 csoport) munka terve 

6. sz. melléklet: Iskolakönyvtáros munkaterve 

 

FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 

 A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet 

 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 


