PLAN PRACY
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie
na rok szkolny 2017/2018

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr IX/45/17 z dnia 15 września
2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018.
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Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie realizuje
zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Szkoła umożliwia:
 poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury,
 ujawnianie zainteresowań i uzdolnień,
 rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów,
 poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę
własnej wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się,
 przygotowanie
do
odpowiedzialnego
współtworzenia
świata
i odnajdywania w nim własnego miejsca, samoidentyfikację narodową
i kulturową,
 kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do
społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności
międzynarodowej,
 zdobycie wykształcenia.
Szkoła zapewnia:
 opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki
edukacji,
 poszanowanie praw ucznia,
 warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
Szkoła wspiera:

rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który
respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy daje
możliwości samorealizacji,

aktywność poznawczą i twórczą,

rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej,

prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia.

2

Cele ogólne:
Wierzymy że :

Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.

Szkoła powinna umożliwić młodym ludziom naukę w sposób najbardziej
wydajny i efektywny, dlatego będziemy popierali działania wspomagające
proces uczenia się i eliminujące wszystko, co w nauce przeszkadza.

Poczucie dumy ze szkoły powinno być rozwijane i oczekuje się od
wszystkich członków szkolnej wspólnoty zaangażowania w kształtowaniu
wizerunku szkoły.
Cele szczegółowe:
 Stworzenie środowiska , w którym będzie możliwe efektywne uczenie się.
 Stworzenie, dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania
i środkom, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwiają
wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień.
 Stworzenie dzięki odpowiednim programom warunków do zdobycia
umiejętności integracji we wspólnocie europejskiej i zwiększenie
umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.
 Przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka
społeczeństwa, biorącego czynny udział w jego rozwoju.
 Stworzenie wspólnoty troszczącej się o dzieci i młodzież.

3

I.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 w RCEZ

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Zimowa przerwa świąteczna

4 września 2017 r.
23-31 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja uczniów i słuchaczy klas programowo najwyższych
technikum i liceum dla dorosłych
Klasyfikacja uczniów i słuchaczy klas pozostałych

7 grudnia 2017 r.
4 stycznia 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
klas programowo najwyższych technikum oraz zatwierdzenie
wyników klasyfikacji i promocji klas liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych
Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
klas pozostałych
Koniec I semestru w klasach programowo najwyższych technikum
i liceum dla dorosłych
Koniec I semestru w klasach pozostałych
Ferie zimowe
Klasyfikacja w klasach programowo najwyższych technikum
zawodowego i liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Wiosenna przerwa świąteczna
Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
i promocji
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
(technikum zawodowe, liceum ogólnokształcące dla dorosłych)
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna

11 grudnia 2017 r.
8 stycznia 2018 r.
15 grudnia 2017 r.
12 stycznia 2018 r.
29 stycznia-11 lutego 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.
29 marca-3 kwietnia 2018 r.
23 kwietnia 2018 r.
27 kwietnia 2018 r.
5-25 maja 2018 r.

-część pisemna

4-23 maja 2018 r.

Klasyfikacja w klasach (semestrach )pozostałych

14 czerwca 2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 etap pisemny
wg ustaleń CKE


etap praktyczny:
- dla absolwentów techników
-dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
Sesja 1
część pisemna
część praktyczna
Sesja 2
część pisemna
część praktyczna
Sesja 3
część pisemna
część praktyczna
Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji
i promocji
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Ferie letnie

wg ustaleń CKE

18 czerwca 2018 r.
22 czerwca 2018 r.
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
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Podstawa prawna:
-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy prawa wydane
na podstawie art.47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r.poz.59 z późn. zm.)
-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego(Dz. U. z 2016 r.poz. 2223, z późn. zm.).
-art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty –
(Dz.U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
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II. SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

Termin,
odpowiedzialni,
Zadania
Wykonawcy
nadzorujący
ORGANIZACJA I REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO
Przydział zadań dydaktycznych oraz przydział
czynności dodatkowych na rok szkolny
Dyrektor
sierpień 2017
2017/2018.
Wprowadzenie prawidłowej organizacji pracy
04.09.2017
zgodnie
z
zasadami
higieny
szkolnej
komisja ds.
H. Borzęcka
z uwzględnieniem właściwej konstrukcji zajęć tygodniowego planu
G. Danił
w układzie dnia i tygodnia oraz harmonogramu
zajęć
Z. Zarzycki
dyżurów nauczycieli na przerwach.
Koordynowanie całości spraw organizacyjnych,
wicedyrektorzy
Dyrektor
kierownik KP
dydaktycznych i wychowawczych.
Koordynowanie
spraw
związanych
z kształceniem
zawodowym,
pracodawcami
prowadzącymi
praktyczną
naukę
zawodu
kierownik KP
Dyrektor
w zakładach pracy oraz ośrodkami prowadzącymi
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych
systemem kursowym.
wicedyrektorzy
Realizacja zadań związanych z oceną pracy
Dyrektor
kierownik KP
nauczycieli.
Opracowanie planów pracy dydaktycznej
nauczyciele, zespoły
08.09.2017
uwzględniających cele i podstawowe wymagania
przedmiotowe.
wicedyrektorzy
edukacyjne.
08.09.2017
Przygotowanie planów pracy wychowawcy
wychowawcy klas
G. Danił
i tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy.
Z.Zarzycki
koordynator
udzielania pomocy
Planowanie
i
koordynowanie
pomocy
psychologicznoDyrektor
psychologiczno-pedagogicznej.
pedagogicznej
Z.Zarzycki
08.09.2017
Opracowanie planu pracy pedagoga.
pedagog
Dyrektor
Opracowanie
planów
pracy
Samorządu
opiekun SU i SS
do 8 września 2017 r.
Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy.
Przewodniczący
Opracowanie
planu
pracy
zespołów
do 8 września 2017 r.
Zespołów
przedmiotowych na rok szkolny 2017/18.
wicedyrektorzy
Przedmiotowych
Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami
edukacyjnymi,
WSO,
statutem
szkoły, wychowawcy klas,
wrzesień 2017 r.
procedurami
przebiegu
egzaminów
nauczyciele
wicedyrektorzy
zewnętrznych.
Przyjęcie
programu
wychowawczod0 30 września 2017 r.
profilaktycznego w porozumieniu z Radą Rada Pedagogiczna
Dyrektor
Rodziców.
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Określenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów
klas pierwszych (analiza wyników z egzaminów
gimnazjalnych).
Praca z uczniem zdolnym (rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień uczniów), pomoc
w ich rozwoju i promowanie osiągnięć oraz
praca
z
uczniem
mającym
problemy
z opanowaniem podstawy programowej.
Udział uczniów w turniejach, konkursach
i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych.

Ewaluacja szkolnego zestawu
podręczników i programów nauczania.

Ewaluacja WSO.
Opracowanie wniosków.
Przestrzeganie
systematyczności i zasad
oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, sposób
sprawdzania osiągnięć.

Analiza wyników nauczania i frekwencji.

Przeprowadzenie i analiza wyników próbnych
egzaminów maturalnych i potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.
Przeprowadzenie i analiza wyników próbnych
egzaminów maturalnych w klasach trzecich TZ i
drugich LOD
Przeprowadzenie i analiza wyników egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.
Wdrażanie
i
programowej.

monitorowanie

Ewaluacja
programu
profilaktycznego.

podstawy

wychowawczo-

nauczyciele

wrzesień 2017 r.
wicedyrektorzy

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy

Przewodniczący
Zespołów
Przedmiotowych
opiekunowie wg
przydziału
Nauczyciele uczący
w danej klasie,
wychowawcy,
zespoły
przedmiotowe.
Zespoły
przedmiotowe
wicedyrektorzy
nauczyciele
Przewodniczący
Zespołów
Przedmiotowych,
nauczyciele,
wychowawcy klas
Przewodniczący
Zespołów
Przedmiotowych,
nauczyciele
Przewodniczący
Zespołów
Przedmiotowych,
nauczyciele
Przewodniczący
Zespołów
Przedmiotowych,
nauczyciele
Przewodniczący
Zespołów
Przedmiotowych,
nauczyciele
pedagog, zespoły
nauczycieli

cały rok
wicedyrektorzy

Przew. Zespołów
Przedmiotowych
wicedyrektorzy
Dyrektor
cały rok
po każdym semestrze,
Dyrektor
cały rok
Dyrektor
wicedyrektorzy
wicedyrektorzy
Dyrektor

wicedyrektorzy

wicedyrektorzy

po ogłoszeniu
wyników
wicedyrektorzy
cały rok
Dyrektor
wicedyrektorzy

czerwiec 2018
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KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli.
Realizacja
planów
rozwoju
nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy.

Dyrektor
nauczyciele,
opiekunowie stażu

wrzesień 2017
wg odrębnego planu
Dyrektor
wicedyrektorzy

Udział nauczycieli w różnych formach
wg odrębnego planu
doskonalenia
zawodowego:
kursach,
nauczyciele
Dyrektor
warsztatach, studiach podyplomowych.
Udział
nauczycieli
w
spotkaniach
z pracownikami policji, poradni oraz innymi
według potrzeb
nauczyciele
specjalistami zgodnie z potrzebami codziennej
wicedyrektorzy
pracy szkoły.
Bieżąca informacja o nowych aktach prawnych,
Dyrektor,
zapoznanie RP z obowiązującymi przepisami
na bieżąco
wicedyrektorzy
oświatowymi.
Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli przez
nauczyciele
na bieżąco
samokształcenie.
Udział
nauczycieli
w
konferencjach
na bieżąco
przedmiotowo- metodycznych i naukowonauczyciele
wicedyrektorzy
szkoleniowych.
Wdrażanie do pracy nowości w zakresie
na bieżąco
nauczyciele
metodyki form pracy z uczniem.
wicedyrektorzy
Promowanie innowacji w pracy nauczycieli
na bieżąco
poprzez publikacje, szkolenia kolegów, dzielenie
nauczyciele
wicedyrektorzy
się doświadczeniami.
BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE
NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I DEMORALIZACJI
Analiza sytuacji w zakresie zdrowia uczniów
i klasyfikacja problemów zdrowotnych uczniów.
Objęcie opieką uczniów, których rodzice
wyjechali do pracy w celach zarobkowych za
granicę
(Eurosieroty).
Podjęcie
działań
diagnostyczno – profilaktycznych.
Organizowanie prelekcji, odczytów na temat
chorób XXI wieku, konkursów i olimpiad,
organizowanie akcji promujących zdrowy styl
życia .
Przeciwdziałanie uzależnieniom.
Realizacja
programu
profilaktycznego szkoły.

wychowawczo-

Realizacja dyżurów nauczycielskich w czasie
przerw.

pielęgniarka,
wychowawcy,
pedagog

IX-X
wicedyrektorzy

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy

pedagog,
wychowawcy

cały rok
wicedyrektorzy

Wszyscy
nauczyciele i
pracownicy
nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog
nauczyciele zgodnie
z harmonogramem
dyżurów

cały rok
wicedyrektorzy
cały rok
wicedyrektorzy
Dyrektor
cały rok
wicedyrektorzy

8

Troska o czystość i estetykę pomieszczeń.
Kontynuacja współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie
w zakresie promocji zdrowia.
Edukacja ekologiczna.
Ustalenie liczby uczniów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin
patologicznych, w trudnej sytuacji losowej oraz
określenie form pomocy.
Zapewnienie opieki wychowawczej i pomocy
stypendialnej i zapomóg w miarę możliwości
szkoły.
Działania zaradcze w stosunku do uczniów
zagrożonych demoralizacją.
Przeciwdziałanie absencji uczniów na zajęciach
będącej przyczyną niepowodzeń szkolnych.
Systematyczna kontrola i analiza frekwencji.
Przeciwdziałanie
rozwojowi
postaw
agresywnych i destrukcyjnych, powstawaniu
bezradności
i
depresji,
współdziałanie
w zapobieganiu patologii społecznej.
Eliminacja zachowań agresywnych
wśród
uczniów, kształtowanie postaw zapobiegających
agresji i przemocy .
Diagnozowanie
przejawów
przemocy
w środowisku szkolnym i domowym.
Kształtowanie postaw odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i całej wspólnoty
szkolnej.
Zachowanie procedur przy stopniowaniu kar
i nagród.
Monitorowanie
zjawisk
niepożądanych
i podejmowanie działań zapobiegawczych.
Eliminowanie
przyczyn
niedostosowania,
zapoznanie uczniów i rodziców z ustawami
o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, o zapobieganiu narkomanii,
o postępowaniu
w
sprawach
nieletnich,
przeciwdziałaniu
paleniu
papierosów,
bezmyślnemu wandalizmowi.
Zorganizowanie prelekcji, pogadanek przez
pracowników poradni dla rodziców, n-li
i młodzieży.

wszyscy nauczyciele

cały rok
wicedyrektorzy

pedagog,
nauczyciele

cały rok

Zespół Przedmiotów
Przyrodniczych

cały rok
Z. Zarzycki

wychowawcy klas,
pedagog

IX – X
wicedyrektorzy

wychowawcy klas,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy

wychowawcy klas,
pedagog
wychowawcy klas,
pedagog
nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy
cały rok
wicedyrektorzy
cały rok
wicedyrektorzy

wychowawcy klas,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy
Dyrektor

wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog
wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog
wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog
wychowawcy klas,
pedagog
wychowawcy klas,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy
Dyrektor
cały rok
wicedyrektorzy
Dyrektor
cały rok
wicedyrektorzy
Dyrektor
cały rok
wicedyrektorzy
cały rok
wicedyrektorzy

wychowawcy klas,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy

pedagog

na bieżąco
wicedyrektorzy
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Współpraca
nieletnich.

z

kuratorami

sądowymi

dla

wychowawcy klas,
pedagog
wychowawcy klas,
pedagog

cały rok
wicedyrektorzy
cały rok
Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej.
wicedyrektorzy
Współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania
cały rok
pedagog
Problemów Alkoholowych w Lubartowie.
wicedyrektorzy
wychowawcy klas,
cały rok
Współpraca z PPP, stosowanie zaleceń PPP.
pedagog
wicedyrektorzy.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób wychowawcy klas
cały rok
Potrzebujących „Alwernia”.
pedagog
wicedyrektorzy
opiekun PCK
na bieżąco
Współpraca ze stacją krwiodawstwa.
wicedyrektorzy
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM
wychowawcy klas,
cały rok
Wdrażanie do odpowiedzialności za utrzymanie
nauczyciele,
wicedyrektorzy
porządku i estetyki w szkole i wokół niej.
pedagog
Przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału
zgodnie
w
życiu
społecznym,
gospodarczym nauczyciele zgodnie
z harmonogramem
i politycznym poprzez udział w konkursach
z przydziałem
wicedyrektorzy
i olimpiadach.
Propagowanie współzawodnictwa w nauce,
cały rok
wszyscy nauczyciele
frekwencji.
wicedyrektorzy
Aktywizacja
młodzieży
do
udziału
cały rok
w uroczystościach szkolnych i związanych wszyscy nauczyciele
wicedyrektorzy
z tradycją szkoły.
Organizowanie dla młodzieży wycieczek,
cały rok
wszyscy nauczyciele
wyjazdów do kina, teatru i inne.
wicedyrektorzy
Eliminowanie objawów wulgarności , przemocy
cały rok
w zachowaniach uczniów - współczesny savoir- wszyscy nauczyciele
wicedyrektorzy
vivre.
Integracja zespołów klasowych poprzez zajęcia wychowawcy klas,
cały rok
integracyjno- adaptacyjne, uroczystości szkolne
nauczyciele,
wicedyrektorzy
i imprezy sportowe.
pedagog
Przygotowanie młodzieży do efektywnego
nauczyciele,
cały rok
poszukiwania pracy , dalszej edukacji i promocji
pedagog, doradcy
wicedyrektorzy
własnej osoby (proorientacja zawodowa).
zawodowi
Rozwijanie odpowiedzialności za podnoszenie wychowawcy klas,
cały rok
umiejętności teoretycznych i praktycznych oraz
nauczyciele,
wicedyrektorzy
rozwój osobisty i zawodowy.
pedagog
kierownik KP
Zapoznanie uczniów z aktualnymi przepisami
wychowawcy,
dotyczącymi
przeprowadzania
egzaminów
nauczyciele,
Dyrektor
maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w
wicedyrektorzy
zawodzie.
Rozwijanie
kreatywności
uczniów,
popularyzowanie konkursów przedmiotowych,
zawodowych, czytelniczych, artystycznych,
opiekunowie
cały rok
olimpiad przedmiotowych traktując je jako
konkursów
wicedyrektorzy
czynnik powodujący rozwój zdolności oraz
i olimpiad
jeden z elementów orientacji zawodowej.
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Prowadzenie działań nad zabezpieczeniem
cały rok
pracownicy CKP
produkcji i usług warsztatów szkolnych.
kierownik KP
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
Badanie oczekiwań rodziców uczniów.

pedagog,
wychowawcy

cały rok
wicedyrektorzy

Zbieranie opinii rodziców o szkole.

cały rok
wychowawcy

cały rok
wicedyrektorzy

wychowawcy,
pedagog
wychowawcy,
pedagog
wychowawcy,
pedagog

Dyrektor

Współpraca z Radą Rodziców.

Organizowanie
spotkań
dla
rodziców
wicedyrektorzy
(przedstawiciele PPP, Policji, Sądu).
dyrektor
Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami
cały rok
w celu poszukiwania sposobów zaradzenia
wicedyrektorzy
niepowodzeniom szkolnym.
PROMOCJA SZKOŁY
Redakcja szkolnej
Prezentacja wydarzeń z życia szkoły w mediach
cały rok
strony internetowej
i na szkolnej stronie internetowej.
wicedyrektorzy
nauczyciele
nauczyciele zgodnie
Dzień Otwarty Szkoły
wicedyrektorzy
z przydziałem
Wykonywanie prac na rzecz środowiska
cały rok
nauczyciele CKP
lokalnego przez uczniów.
kierownik KP
POSZANOWANIE TRADYCJI I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA
Współudział młodzieży w zarządzaniu szkołą.
Uwzględnianie
propozycji
i
wniosków
cały rok
opiekun SU
w planowaniu pracy Samorządu Uczniowskiego
wicedyrektorzy
i Samorządu Słuchaczy.
cały rok
Włączenie uczniów klas młodszych do prac SU.
opiekun SU
wicedyrektorzy
opiekun SU
cały rok
Koordynowanie akcji charytatywnych w szkole.
pedagog
wicedyrektorzy
Dokumentowanie historii szkoły: Kronika
Puła Ilona, Foltyn
cały rok
Szkoły.
Marzena
Z. Zarzycki
Wdrażanie do szacunku dla symboli i tradycji,
wszyscy
organizowanie
tradycyjnych,
cyklicznych
nauczyciele,
cały rok
uroczystości
integrujących
społeczność
wychowawcy,
wicedyrektorzy
uczniowską, zwracanie uwagi na zachowanie
pedagog
uczniów w czasie uroczystości, wycieczek.
BAZA SZKOLY
Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i korytarzy.
nauczyciele
wicedyrektorzy
Dostosowanie wyposażenia pracowni do
nauczyciele,
cały rok
obowiązujących standardów.
opiekunowie sal
wicedyrektorzy
Gromadzenie pomocy dydaktycznych i dbałość
nauczyciele,
cały rok
o ich wykorzystanie.
opiekunowie sal
wicedyrektorzy
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