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GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W PRUCHNIKU
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Dziedziny
działalności
szkoły
1
1. Rozwój
jednostki
i kształtowanie
własnej
osobowości
ucznia.

Zadania wychowawcze
Sposoby i formy realizacji
2

Odpowiedzialni

Współdziałający

Termin

3

4

5

1. Efektywne eksponowanie na zajęciach
naucz. przedm.
edukacyjnych treści wychowawczych zawartych
w programach nauczania poszczególnych zajęć
ze szczególnym uwzględnieniem treści
patriotycznych.
2. Opracowanie tematyki zajęć z wychowawcą z
uwzględnieniem treści wychowawczych
wynikających z programów nauczania oraz
propozycji uczniów i rodziców.

wych. klas

3. Stosowanie różnorodnych i aktywizujących
uczniów form i metod pracy.

naucz. przedm.

4. Wdrażanie uczniów do samodzielnego
logicznego myślenia, formułowania
wypowiedzi, argumentowania oraz
przeciwstawiania się wszelkim manipulacjom.

naucz. przedm.

5. Zorganizowanie badania poziomu edukacyjnego
uczniów z j. angielskiego, matematyki i języka
polskiego dla uczniów podejmujących naukę w
gimnazjum.

naucz. języka
angielskiego,
polskiego i
matematyki
1

do końca roku
szkolnego
2016/ 2017

zespoły klasowe
rodziców

do
30 IX 2016

wg planów
wynikowych/
planów pracy
wg planów
wynikowych/
planów pracy

wych. klas

IX 2016

Uwagi o
realizacji
6
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6. Szczegółowe zapoznanie, omówienie,
przedyskutowanie i sporządzanie gazetek
klasowych na temat Statutu gimnazjum, w tym
oceniania wewnątrzszkolnego.
7. Zorganizowanie:
- próbnego egzaminu gimnazjalnego
- egzaminu gimnazjalnego.

Rok szkolny 2016/2017

wych. klas

IX 2016

dyr i wicedyr.
dyr i wicedyr.

wych. klas III
naucz. przedm.

XI 2016
IV 2017

8. Prowadzenie przez nauczycieli: kół
zainteresowań, kół przedmiotowych, , zajęć
rekreacyjno sportowych, zespołów
dydaktyczno- wyrównawczych.

naucz. przedm

wicedyrektor

r. szk.
2016/2017

9. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych
oraz różnych konkursach org. przez instytucje
pozaszkolne.

naucz. przedm.

uczniowie

wg harm.
konkursów

10. Organizowanie szkolnych konkursów mających
na celu wszechstronny rozwój ucznia oraz jego
osobowości.

nauczyciele

11. Udział uczniów w ustalaniu oceny zachowania.

wych. klas

uczniowie

I 2017
V 2017

12. Wdrażanie uczniów do praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy.

naucz.przedm.

bibl. szkolna

wg planów
wynikowych/
planów pracy

naucz. przedm.

bibl. szkolna

wg planów
wynikowych/
planów pracy

13. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych
źródeł informacji/wydawnictwa, prasa,
programy radiowe i TV/ oraz kształcenie
umiejętności selekcji tych źródeł i krytycznego
odbioru.

2

wg. odrębnego
harmonogramu
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14. Kształtowanie dyscypliny wewnętrznej
uczniów (systemy uczenia się, dobór literatury,
filmów, konsekwencja w działaniu,
odpowiedzialność).

naucz. przedm.
wych. klas

bibl. szkol.

wg planów
wynikowych/
planów pracy

15. Wyrabianie umiejętności pracy
samokształceniowej (udział w konkursach,
opracowanie referatów, korzystanie z przekazu
mediów, praca z komputerami, materiałami
źródłowymi, literatura, Internet).

naucz. przed.
wych. klas

bibl. szkolna

wg programów
nauczania

16. Uczenie nawyków uczciwej i rzetelnej pracy w
oparciu o przykłady z literatury i życia –
organizowanie prac użytecznych na rzecz klasy,
szkoły, środowiska, rodziny.

naucz. j. pol.
naucz. przed.
wych. klas

wg planów
wynikowych/
planów pracy

H. Kamińska

wg planu pracy

17. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

18. Wykorzystanie Centrum Informacji
Multimedialnej w pracy edukacyjnowychowawczej.

H. Kamińska

naucz. przedm.

na bieżąco

19. Ocena stanu czytelnictwa na lekcjach
wychowawczych.

wych., H. Kamińska

wych. klas

I, VI 2016

20. Wykonywanie środków dydaktycznych przez
uczniów pod kierunkiem nauczycieli.

naucz. przedm.

21. Nagradzanie uczniów wyróżniających się w
pracy uczniowskiej.

dyrektor

wicedyrektor

VI 2017

22. Ukazywanie najlepszych uczniów szkoły na
apelach szkolnych i zebraniach rodziców.

wicedyrektor

naucz.
wych. klas

2 x w roku
szkolnym

3

wg potrzeb
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23. Odpowiedni dobór treści programowych i
wymagań dla uczniów o obniżonych
możliwościach edukacyjnych.
24. Zorganizowanie wystaw twórczości
uczniowskiej oraz eksponowanie najlepszych
prac:
- przekład intersemiotyczny
- grafika komputerowa
- prace plastyczne
- herb Pruchnika
- szopki bożonarodzeniowe
- prace z fizyki
- prace z matematyki
-

wytwory z projektu edukacyjnego

Rok szkolny 2016/2017

praca ciągła

naucz. przed.

naucz. j. pol.
naucz. inform.
naucz. plastyki
naucz. historii
A. Błachuta
J. Mroczek - Pupka
J. Kwaterczak,
A. Buryło
naucz. prowadzący
projekt

naucz. przedm.

praca ciągła

I. Olejarz

r. szk.2016/2017

II/III 2017
XII 2016
VI 2017
VI 2017
r. szk.2016/2017

25. Prezentowanie ekspozycji literackich na
gazetkach ściennych.

naucz. j. pol.

r. szk.2016/2017

26. Prowadzenie przedmiotowych gazetek
ściennych i ich aktualizacja.

naucz. przedm.

praca ciągła

27. Redagowanie ściennej gazetki bibliotecznej.

H. Kamińska

od X 2016

28. Wpis najlepszych do Złotej Księgi
Absolwentów Gimnazjum.

dyrektor

29. Prowadzenie Aktywu Bibliotecznego.

H. Kamińska

30. Organizacja różnych form pomocy koleżeńskiej
uczniom mającym trudności, w tym stałych

wych. klas
4

J. Kwaterczak

VI 2017
na bieżąco

zesp. klas.

od 30 IX 2016
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dyżurów pomocy.
31. Eliminowanie niewłaściwych postaw etycznych wych. klas, pedagog
i moralnych uczniów.

zesp. klas.

praca ciągła

32. Kształtowanie właściwych stosunków między
uczniami a dorosłymi w tym m. in. uczeńrodzic, uczeń-nauczyciel.

wych. klas,
pedagog

nauczyciele
uczniowie

praca ciągła

33. Kształtowanie wrażliwości uczniów na piękno,
dobro, sprawiedliwość, losy innych ludzi.

wych. klas,
pedagog

zesp. klas

praca ciągła

34. Prawidłowe rozwiązywanie konfliktów
klasowych.

wych. klas,
pedagog

uczniowie

praca ciągła

35. Zapoznanie uczniów z zasadami organizacji
egzaminu gimnazjalnego.

wych. klas III

III 2017

36. Zapoznanie rodziców z wynikami próbnego EG. wych. klas III

I - III 2017

37. Organizowanie uczniów do opieki nad
powierzoną klasie izbą lekcyjną:
- utrzymywanie ładu i czystości
- wykonywanie dekoracji okolicznościowych
i stałych
- ukwiecenie klasopracowni i pielęgnowanie
roślin.

wych. klas

zespoły klasowe

praca ciągła

38. Zorganizowanie IV Pokazu Doświadczeń
Fizyczno-Chemicznych dla kl. VI SP.

B. Mroczka

VI 2017

39. Zorganizowanie spotkania pt. „Przedszkolak w
doświadczeniach”.

B. Mroczka

K. Pierzchała,
J. Mroczek –
Pupka,
B. Gomułka
K. Pierzchała
B. Mroczka

5

V 2017
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2. Kształtowanie,
pogłębianie i
umacnianie
postaw
patriotyzmu i
demokracji .

Rok szkolny 2016/2017

40. Kontynuowanie akcji „Młodzież czyta
przedszkolakom”.

H. Kamińska

41. Urządzenia domowe dawniej i dziś – pokaz dla
przedszkolaków.

B. Mroczka

B. Mroczka

X 2016

42. Narodowe czytanie „Quo Vadis” H.
Sienkiewicza.

H. Kamińska,
B. Niżnik

CKSiT

IX 2016

1. Realizacja zadań w ramach Programu
Patriotycznego.

A. Wróbel
M. Błajda, K. Kos

naucz. przedm.

wg odrębnego
harmonogramu

2. Udział pocztu sztandarowego w obchodach
świąt narodowych i państwowych oraz
religijnych.

opiekunowie SU

uczniowie
wydelegowani
do pocztu
sztandarowego

wg odrębnego
harmonogramu

3. Organizowanie uroczystości szkolnych.

nauczyciele

wg odrębnego
harmonogramu

4. Współorganizowanie obchodów Święta
Niepodległości.

dyrektor

10.11.2016

5. Przygotowanie apelu z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

dyrektor

27.04.2016

6. Wykonanie okolicznościowych – tematycznych
dekoracji z okazji obchodów świąt narodowych,
państwowych i szkolnych.

op. org. uczn.
wych. klas

wg planów
pracy wych.
klasowego

7. Ujęcie w tematyce lekcji do dyspozycji wych.
klasy zagadnień wychowania patriotycznego i
obywatelskiego.

wych. klas

IX. 2015

6

X 2016-VI 2017
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3. Wychowanie
do aktywnego
udziału w życiu
gospodarczym i
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8. Zapoznanie uczniów kl. I ze Statutem
Gimnazjum w tym ocenianiem
wewnątrzszkolnym.

wych. klas

IX 2016

9. Uczenie szacunku dla symboli narodowych,
państwowych i szkolnych na zajęciach
edukacyjnych, podczas uroczystości i imprez
szkolnych (godło, flaga, hymn narodowy i
szkolny).

naucz. przedm.
wych. klas

wg planów
pracy wych.
klasowego

10. Organizowanie wycieczek do miejsc
historycznych i wyjazdów na filmy o tematyce
historyczno –patriotycznej.

naucz. przedmiotów

wg harm.
wycieczek
szkolnych

11. Zapraszanie przedstawicieli samorządu
terytorialnego na uroczystości szkolne.

dyr. gimn.

IX 2016
VI 2017

12. Redagowanie gazetki dotyczącej ważnych
rocznic państwowych.

A. Wróbel,
B. Niżnik
M. Błajda
M. Brzuchacz

praca ciągła

14. Zorganizowanie Dnia Patrona Szkoły

dyrektor

15. Zapoznanie
a. rodziców
b. uczniów
z Koncepcją Pracy Szkoły
1.Organizowanie wycieczek przedmiotowych do
zakładów pracy, urzędów, instytucji

13. I.2017

dyrektor
wych. klas
naucz. przedm.
W. Grzech –Kędzior
M. Błajda,
J. Mroczek - Pupka
7

IX 2016
zakłady
instytucje

wg odr. harmon.
V-VI 2017
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lokalnym.
2. Zorganizowanie akcji ,,Czysto wokół nas”

KMP, PCK

3. Prowadzenie działalności dochodowej przez
organizacje (loterie, dyskoteki itp.).

op. org. uczn.

organizacje
uczniowskie

wg planów
organizacji

K. Jedlińska,
B. Gomułka

posterunek
policja

XI 2016

5. Przekazywanie elementarnej wiedzy
ekonomicznej.

naucz. WOS
naucz. wych

K. Kos
wychowawcy

wg planów
wynikowych/
planu pracy

6. Udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

B. Mroczka,
A. Wróbel

wg regulaminu
turnieju

7. Analiza i ocena pracy organizacji uczniowskich
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

dyrektor

I 2017
VI 2017

8. Wybory władz organizacji uczniowskich i
opracowanie wymaganej dokumentacji.

opiekunowie org.
uczn.

przew. org. ucz.

IX 2016

9. Przedstawienie na apelu szkolnym
planów pracy organizacji.

opiekunowie org.
ucz., przew. org.ucz.

org. uczn.

IX 2016

1. Organizowanie wyjazdów na spektakle
teatralne, seanse filmowe, koncerty.

naucz.
przedmiot., wych.

wych. klas

wg harm.
wycieczek

2. Nabór do zespołu muzyczno-wokalnego.

A. Błachuta

wych. klas

IX –X 2016

V 2017

.

4. Zorganizowanie spotkań uczniów z
przedstawicielami samorządu i instytucji
lokalnych w tym:
spotkanie z funkcjonariuszem policji.

4.
Wprowadzenie
do aktywnego
istnienia w

8
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kulturze.
3. Zorganizowanie zabawy choinkowej dla
uczniów.

RR, SU

I 2017

4. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej.

RR, SU

XI 2016

5. Zorganizowanie komersu dla uczn. kl. III.

RR, SU

VI 2017

A. Błachuta,
H. Kamińska

rok szkolny
2016/2017

6.

Działalność szkolnej grupy teatralnej oraz jej
występy.

7. Przygotowanie apelu z okazji świąt Bożego
Narodzenia.

XII 2016

8. Prowadzenie strony internetowej gimnazjum.

M. Kapyrka,
H. Kamińska

na bieżąco

9. Prowadzenie Księgi Apeli.

I. Olejarz

na bieżąco

10. Ujęcie w klasowym planie wychowawczym
spotkań, uroczystości i imprez klasowych,
wycieczek, prac użytecznych w celu integracji
uczniów.

wych. klas

organizacje
uczniowskie

11. Prowadzenie szkolnych gazetek ściennych przez opiekunowie org.
organizacje uczniowskie.
ucz.

5. Przygotowanie
do korzystania z
dziedzictwa
kulturowego
własnego
regionu.

1. Wzbogacanie Kącika Markiewiczowskiego.

naucz. religii

2. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki
regionu:
a) zorganizowanie wycieczek w celu poznania
zabytków Pruchnika

wych. klas
wych. klas
9

do 30 IX 2015

na bieżąco

naucz. historii

na bieżąco
IV-V 2016

naucz. historii

wg odr. harm.

Program Wychowawczy Gimnazjum Publicznego w Pruchniku

Rok szkolny 2016/2017

b) zorganizowanie wycieczek do Muzeum
Parafialnego w Pruchniku

wych. klas
naucz. historii,

c) wycieczka do Galerii pod Gontem i ŚDSwarsztaty.

nauczyciele

naucz. historii

wg odr. harm.

wg odr. harm.

3. Poznanie tradycji rodzinnych – tworzenie
drzewa genealogicznego.

naucz. historii

rodzice

III-IV 2016

4. Rozbudzanie w uczniach wartości rodzinnych
na podstawie dyskusji, utworów literackich,
filmów.

naucz. historii,
j. polskiego

naucz. przedm

wg planów
wynikowych

5. Zapoznanie uczniów z herbem Pruchnika i jego
symboliką.

naucz. historii,
WOS, wych. klas

wg planów
wynikowych

6. Zapoznanie uczniów z historią Pruchnika.

wych. klas

wg. planów prac

7. Pogłębienie wiedzy na temat biografii patrona
naszego gimnazjum – ks. B. Markiewicza.

wych. klas, naucz.
religii, H. Kamińska

wg planów
wynikowych

8. Eksponowanie na gazetkach ściennych –
Patrona Szkoły.

wych. klas

nauczyciele
religii

praca ciągła

9. Kultywowanie tradycji związanych z obrzędami
obchodów świąt religijnych.

wych. klas

klasowe sekcje
dekoracyjne

XII 2016
III 2017

10. Nauka pieśni regionalnych na zajęciach z
muzyki.

A. Błachuta

wg planów
wynikowych/
planów pracy
praca ciągła

11. Prowadzenie Kroniki Gimnazjum.

H. Kamińska

na bieżąco

10
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12. Organizacja konkursów dot. korzystania z
dziedzictwa kulturowego własnego regionu.
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K. Kos
A. Błachuta
H. Kamińska

1. Organizowanie szkolnych akcji propagujących
PCK
6. Kształtowanie postawy prozdrowotne.
postaw
2. Poznanie stanu zdrowia uczniów i współpraca w wych. klas
prozdrowotnych
tym zakresie z pielęgniarką szkolną.

V 2017

wg harmon.
pielęg. szkol.

praca ciągła

3. Zorganizowanie dyżurów szkolnych uczniów.

op. SU

SU

IX 2016

4. Zorganizowanie akcji promocji czystości na
terenie szkolnym.

PCK

pielęg. szkol.
nauczyciele

praca ciągła

PCK, wych. klas

pielęg. szkol.

praca ciągła

6. Opracowanie w oparciu o Program
Wychowawczy Gimnazjum, Program
Profilaktyki, propozycje pedagoga, uczniów i
rodziców klasowej tematyki zajęć z
wychowawcą.

wych. klas,
pedagog
opiekunowie PCK

zespoły klasowe,
rodzice

do 30 IX 2016

7. Realizacja programu „Trzymaj formę”.

J. Mroczek-Pupka,
M. Błajda

wych. klas I

rok szk.
2016/2017

8. Realizacja programu „Znajdź właściwe
rozwiązanie”.

J. Mroczek-Pupka,
M. Błajda

wych. klas II

rok szk.
2016/2017

9. Udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

K. Jedlińska

M. Kapyrka, wych. II 2017
J. Mroczek –Pupka
B. Gomułka

5. Propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas
pobytu w szkole, w drodze do szkoły i domu.

11
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7. Wychowanie
do życia w
rodzinie
i współpraca z
rodzicami.

Rok szkolny 2016/2017

10. Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna dla
członków KMP i PCK.

K. Jedlińska

11. Przeprowadzenie akcji „Stop Wulgaryzmom”.

K. Jedlińska,
H. Kamińska

XI 2016
Op. KMP i PCK
XI-XII 2016
SU, wych. klas

1. Wybór nowej Rady Rodziców.

dyrektor,
przew. RR.

wych. klas

IX 2016

2. Zapoznanie rodziców z organizacją gimnazjum
w roku szkolnym 2015/2016.

dyrektor

wych. klas

IX 2016

3. Uchwalenie przez Radę Rodziców Programu
Wychowawczego i Programu Profilaktyki - w
porozumieniu z RP.

R.R., RP

dyrektor,
pedagog

IX 2016

4. Powołanie rad klasowych rodziców.

wych. klas

rodzice

IX 2016

5. Udostępnienie rodzicom Statutu gimnazjum,
Przedmiotowych Systemów Oceniania.

dyrektor,
poszczególni naucz.

IX 2016

6. Zapoznanie rodziców z tematyką zajęć
„Wychowanie do życia w rodzinie”.

K. Kos

IX 2016

7. Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne
i klasowe.

wych. klas

wg planu urocz.
szkol.

8. Włączanie rodziców do organizacji imprez
szkolnych i klasowych, wycieczek i innych
działań.

wych. klas

wg planu urocz.
szkol.

9. Organizowanie ogólnych zebrań rodziców i
zebrań klasowych.

dyrektor
12

RR

IX, XII 2016
II, V 2017
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10. Prowadzenie pedagogizacji rodziców.

wych. klas

11. Zapraszanie rodziców na lekcje wychowawcze i
zajęcia edukacyjne.

wych. klas

naucz. przedm.

wg planu lekcji

12. Rozmowy indywidualne z rodzicami nt. ich
dzieci (wyniki dyd.-wych, zachowanie uczniów).

wych. klas
pedagog szkolny

naucz. przedm.

wg potrzeb

13. Odwiedzanie domów rodzinnych uczniów w
szczególnie ważnych problemach.

wych. klas
pedagog szkolny

14. Badanie ankietowe rodziców.

pedagog, zespół do
spraw ewaluacji

wych. klas

II 2017

15. Współpraca z rodzicami w zakresie badania
uczniów w poradni psychologiczno –
pedagogicznej.

wych. klas
pedagog szkolny

naucz. przedm.

wg potrzeb

16. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
a) w zakresie pozyskiwania pomocy materialnej
uczniom z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej.
b) Prace w Zespole Interdyscyplinarnym.

wych. klas

GOPS

okresowo

K. Jedlińska,
A. Błachuta

wg potrzeb

17. Zorganizowanie pomocy dla dzieci z Domu
Dziecka w Łopuszce Małej.

A. Buryło,
B. Mroczka,
B. Gomułka

XII 2016

18. Współpraca ze Środowiskowym Domem
Samopomocy w Pruchniku.

A. Wróbel, SU.

wg planu
pracy SU

19. Przystąpienie szkoły do projektu „Szkoła

dyrektor, wych. klas

rok szk.
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przyjazna rodzinie.
20. Zorganizowanie apeli propagujących tradycje
rodzinne związane z obchodami świąt
religijnych.

naucz. i wych. klas

wg odrębnego
harmonogramu

21. Realizacja tematyki „Wychowania do życia w
rodzinie”.

K. Kos

rok szkolny
2016/2017

22. Dokładne poznanie środowiska domowego
uczniów.

wych. klas

praca ciągła

23. Współpraca z powołaną radą klasową rodziców
oraz indywidualna z rodzicami.

8. Przygotowanie
do życia w
zgodzie ze
środowiskiem

2016/2017

wg potrzeb
wych. klas

24. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami w
przypadku nadmiernej nieobecności uczniów w
szkole.

wych. klas

pedagog

na bieżąco

25. Organizacja klasowych zebrań rodziców.

wych. klas

rodzice

IX i XII 2016,
II i V 2017

26. Włączanie rodziców do organizacji życia
klasowego uczniów.

wych. klas

rodzice

wg potrzeb

27. Organizowanie różnych form pomocy
materialnej uczniom z rodzin o szczególnie
trudnej sytuacji materialnej.

wych. klas

rodzice

w razie potrzeby

nauczyciele

wych. klas

na bieżąco

1. Kształtowanie nawyku przestrzegania ładu i
porządku w klasie, szkole, miejscach
publicznych i otoczeniu przyrodniczym.
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2. Kształtowanie umiejętności prawidłowych
kontaktów z przyrodą.

nauczy. chemii,
biologii,

wych. klas

2016/2017

3. Ukazywanie cywilizacyjnych zagrożeń dla
przyrody.

nauczy. chemii,
biologii

wych. klas

2016/2017

4. Ukazywanie miejsc w najbliższym otoczeniu
zagrożonych degradacją.

W. Szeliga, A.Buryło,
B. Gomułka

KMP
wych. klas

praca ciągła

5. Opieka nad roślinnością wokół gimnazjum.

W. Szeliga, A.Buryło,
B. Gomułka

KMP

jesień 201
wiosna 2016

6. Kontynuacja hodowli akwariowej.

W. Szeliga, A.Buryło,
B. Gomułka

KMP

praca ciągła

7. Prace porządkowe na cmentarzu komunalnym.

A. Buryło, B. Gomułka KMP
K. Jedlińska,

X 2016

8. Zorganizowanie konkursów o tematyce
ekologicznej.

A. Buryło, B. Gomułka KMP
K. Jedlińska,

IV 2017

9. Zorganizowanie akcji dokarmiania zwierząt i
ptaków.

A. Buryło, B. Gomułka KMP
K. Jedlińska,

zima 2016/2017

10. Propagowanie stroików świątecznych.

K. Kos, A. Stetsiv
K. Jedlińska, B.
Gomułka

SU

XII 2017

11. Prowadzenie gazetki przyrodniczej.

A. Buryło
B. Gomułka

KMP

praca ciągła

12. Uświadamianie zagrożeń spowodowanych
nieekologicznymi zachowaniami człowieka.

nauczy. chemii,
biologii

KMP

wg planów
wynikowych
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13. Ukazywanie współzależności między różnymi
elementami środowiska.

nauczy. chemii,
biologii

KMP

14. Kształtowanie rozumienia przyczyn i skutków
ingerencji człowieka w świat przyrody.

nauczy. chemii,
biologii

KMP
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wg planów
wynikowych

