
UCHWALA NR XXV/140/05
RADY GMINY REGNÓW

z dnia 01 srudnia 2005 roku

w sprawie okreSlenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w
szkolach prowadzonych przez Gminp Regnów na 2006 rok

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt/ 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gninnym (Dz.U. z 2001 roku/Nr 142, poz.l59l, z 2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62,
po2.558, Nr l13, po2.984, Nr 153, poz.I21t, Nr 214, poz.l806, z 2003r. Nr g0,
po2.717, Nr 162, poz.l568, z 2004r. Nr 102, poz.I55, Nr 116, poz.I203 i Nr 167,
poz.l759 z 2005r. Nr 172, poz.l44I) oraz art.30 ust.6 i art.49 ust.2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 rokuNr I18, poz.lIl2,Nr 137,
po2.1304, Nr 203, po2.1966, Nr 213, poz.2}Bl i Nr 228, po2.2258, z 2004r. Nr 96,
po2.959, Nr 179, poz.I845, z 2005r. Nr 10, poz.t07l i  Nr 167, poz.l0l5g) Rada
Gminy Regnów uchwala, co nastqpuje:

$ l. ustala sig Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoiach
prowadzonych przez Gminp Regnów na rok 2006, stanowi4cy zal4cznik do niniejsze.J
uchwaty.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sip Wójtowi Gminy Regnów.

S 3. 1 . llchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEdowym Województwa
tr ódzkiego.

2. llchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeni a z mocE
obowi4zujqc4 od I stycznia 2006 roku.
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Zal4cznik do uchwaly
Nr XXV/140/05
Rady Gminy Regnów
z dnia 0l 12.2005r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

ZATRUDNIONYCH W SZKOLACH PROWADZONYCH

PIRZEZ GMrNg REGNóW NA 2006 ROK

Postanowienia wstepne

$ 1. Regulamin okreÉla:
l) w1'sokoéó dodatku motywacyjnego, funkcyjneg o i za warunki pracy oraz

slczególowe warunki przyznaw ania tych dodatków,
2) szczególowe wanrnki przyznawania dodatku za wyslug€ lat,
3) szczególowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia

ponadwymiarowe i godziny doraZnych zastQpstw,
4) zasady i fryb przyznawania nagród dla nauczycieli,

za godziny

5) wysoko3ó nauczycielskiego dodatku mieszkanioweg o oraz szczególowe zasady
jego przyznawania i wyplacania.

$ 2. l lekroé w regulaminie jesr mowa o:
l) Karcie Nauczyciela - rozumie sig przez to ustawQ z dnia 26 stycznia l9g2r. -

Karta Nauczyciela (Dz.U .z 2003r. Nr I 18, poz.l ll2 z póLnzm.)
2) szkole -- nalezy ptzez to rozumieó jednostki organizacyjne wymienione w art.l

pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, dla których
organem prowadz4cym jest gmina Regnów

3) Nauczycielach'- nale2y przez to rozumieó wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa
w pkt 2),

4) Klasie , nalezy przez fo rozumieó takle oddzial,
5) Tygodniowy obowi4zui4cym wymiarze godzin - nale|y przez to rozumieé

tygodniowy obowi4zui4cy wymiar godzin, o którym mowa w arf.42 ust.3, ust.4a
i ust.6. ustawy Karta Nauczyciela

Dodatek mofywacyjny

$.3. w zaleznoÉci od jakosci pracy nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powrerzono stanowisko dyrektora szkoly moze byó przyznany dodatek motywacyjny.

$ 4.Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:



l) uzyskiwanie udokumentowanych osi4gnipó dydaktycznych uczniów, w
szczególnoSci:

a) osi4gnigé edukacyjnych, ocenianych z uwzglpdnieniem mo2liwoéci uczniów
oraz warunków pracy nauczyciela,
b) osi4gnipó w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
dzialan. zwiqz-any ch z realizowanym procesem dydaktycznym

2) Llzyskiwanie szczególnych osi4gnipó wychowawczo_opiekuúczych, w
szczególnoríci:
a) skuteczne rozwi4zywanie problemów wychowawczych uczniów popfzez
ksztahowanie postaw odpowiedzialnoéci za wlasnq edukacjp, planowania wlasnel
przyszloéci, pracy nad sob4 oraz wlaéciwych postaw morainyóh i spolecznych,
b) skuteczne rozwi4zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspólpracy
z ich rodzicami, czynne i stale przeciwdzialanie agresji, patologiom i
uzaleZnieniom,
c) aktywne i efektywne dziarania na Ízecz uczniów potrzebui4cych opieki, z
uwzglpdnieniem ich potrzeb, w szczegórnosci w stalej wspólprácy z roázicamt,
wlaéciwyrni instytucjami i osobami Swiadczqcymi pomoc socjaln4

3) State podnoszenie kwalifikacji skutkui4ce adaptaci4 i prakiycznym stosowaniem
nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we wspólpraoy z
organem sprawuj4cym nadzór pedagogiczny oÍaz innymi instyiucjami
wspomagajqcymi.

4) zaangahowanie w realizacjg czynnoóci i zajpó, wynikai 4cych z zaclaú statutowych
szkoly. w szczcgólnoSci:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoéci szkolnych,
b) opieka i koordynowanie prac samorz4dr-r uczniowikiego lub organizacji
uczni owskich dzialajqcych w szkole,
c) inic-iowanie i stale prowadzenie nadobowi4zkowych zajgó pozalekcyjnych i
pozaszkolnych, w tym uwzgf pdniaj4cych potrzeby uczniórv, 

- '

d) skuteozne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
5) J_akoóó swiadczonej pracy- zwiqzanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

dodatkowym zadaniem lub zajpciem.

$ 5' Tworzy sig fund'sz na wyplatp dodatku motywacyjnego w wysokoéci l% od
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

$ _ 6. Dodatek motywacyjny przyznaie sig w wysokoÉci nie wyZsz ej ni| 20%
wyplacanego wynagrodzenia zasadniczego.

_ $ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczyc iela przyznaje dyrektor szkoly a dla
dyrektora szkoly -. organ prowadz4cy szkolq pnyznaniá doáatku motywácyjnego
odbywa siE wyl4cznie w 

laJnlch Érodków wyodigbnionych na ten ..1 *'plun,"
finansorr.ym szkoly, z uwzglpdnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.



Dodatek funkcyj ny

$ E. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz
nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy oraz sprawowanie opiekuna
sta2u przysluguj e dodatek funkcyjny.

$ 9. wysokoéó dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoly ustala organ prowadzqcy
szkolg a dla nauczyciela zajmui4cego inne stanowisko kierownicze áyreitor srkoly,
w ramaoh posiadanych érodków finansowych, uwzglEdniajqc:
l) wielkoÉó szkoly ijej srrukturp organizacyjn4.
2) liczbp stanowisk kierowniczych w szkole,
3) zlo2onoéó zadaú wynikaj4cych z zajmowanego stanowiska,
4) wynil<i pracy szkoly.

$ 10. organ prowadz4cy oraz odpowiednio dyrektor ustalai4 wysokoéó dodatku
funkcyjnego w wysokoSci nie nizszej niz 200,00 zl. i nie wyzszejniz i00,00 zl.

$ 11. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstrvo klasy oraz sprawowanie
funkcj i opiekuna stazu wysokosó przyslugui4cego dodatku iunkcyjnego ustala
dyrektor szkoly, w ramach posiadanych órodków, w wysokosci od 20,00 zt|¿o ¡o,oo
zl., uwzglpdniai4c w szczególnoéci zakres i zlozonoÉó zadaÁ oraz sprawowan4
funkcjE.

$ 12. l.Prawo do dodatku funkcyjnego przysruguje od pierwszego dnia miesr4ca
nastQpuJqcego po miesi4cu, w którym nast4pilo powierzenie stanowiska
kierowniczego a jeZeli powierzenie stanowiska nast4¡rilo piérwszego dnia miesiqoa -
od tego dnia.
2..Dodatek funkcyjny nie przysluguje od pier-wszego dnia miesi4ca nastppuj4cego po
miesi4cu, w którym nauczyciel zaprzesfal pelnienia obowi4Áów ,iiqri"i"n ,
powlerzonym stanowiskiem r.v zwiqzku z uplywem okresu powierzenia tego
stanowiska, wczeéniejszegn odwolania lub z innych przyczyn a jezeli zaprzestanie
pelnienia obowi4zków nasl4pilo pierwszego dnia miesi4ca _ od tego dnia.
3. w stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy oraz
sprawowanie funkcj i opiekuna staZu ust.l i 2 stosuje sip odpowiednio.

g 13. Dodatek funkcyjny nie przysluguje w okesie nieusprawiedliwionej
nieobecnoéci w pracy, w okresach za które nie przysfuguje wynagrodzenie zasadnicze.
oraz od pierwszego dnia miesi4ca nastgpui4cego po miesi4óu, I ktory. nauczyciel
zaprzestal pelnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji, z innych powoddw ajeaeli zaprzesfanie tego pelnienia nast4pilo pierwszego dnia Áiesi4ca-- odiego dnra.

Dodatek za warunki pracy

$ 14. l.Nauczycielom wykonuj4cym pracq w
przysluguje z tego tytulu dodatek za warunki

trudnych lub uci4Zliwych warunkach
pracy, zgodnie z Rozporzqdzeniem



Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art.34 wf.2 ustawy Karta
Nauczyciela.
2. Nauczycielowi przysluguje w¡,nagrodzenie dodatkowe za indywidualne nauczanle
lv wysokoÉci podwy2szonej stawki o 25%:o godziny ponadwymiarowej.

Dodatek za wyslugp lat

$ 15. I' Dodatek za wysiugg lat przysluguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie oÍaz za dni nieobecnoríci w pracy z powodu niezdolnoéci do praóy
wskutek choroby lub koniecznoSci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym czlonkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasilek
z ubezpieczenia spolecznego.
2. Dodatek za r.vyslugp lat przysluguje:
1) pocz4r'vszy od pierw'szego dnia miesi4ca kalendarzowego nastppuiqcego po
miesi4cu, w którym nauczyciel nabyl prawo do dodatku lub wyZszej stawki dodatku,

/ iezeli nabycie prawa nast4pilo w ci4gu miesiqca,
2) za dany miesi4c, jezeli nabycie prawa do dodatku lub wy2szej jego sta,,vki nastqrilo
od pierwszego dn ia micsiqca.

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zasrgpsrw

s 16. l. wynagrodzenie za jednq godzinq ponadwymiarow4 i godzinE doraznego
zastQpstwa oblicza sig z zasfrzeíenietn ust.2, dzielEc przyznan4 nauczycielowi stawkq
wynagrodzenia zasadniczego (l4cznie z dodatkiem za warunki p.u.y.;.z.li praca w
tych godzinach z.osrala zrealizowana w warunkach uprawniaiqcych do áodatru.¡ przez
miesipczn4 liczbp godzin tygodniowego obowi4zui4cego wymiaru zajgó, ustalónego
dla rodzaju zaipó dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuúczych reaiizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych lub doraznego zastgpstwa nauczyciela.

2' Dla nauczycieli realizui4cych obowiEzkowy wymiar zalqé na podstawie art.42- 
ust.4a Karly Nauczyciela wynagrodzenie za godzinp cloraznego zastEpstwa oblioza sip
dziel4c prz,yznan4 nauczycielowi stawkp wynagrodzenia iasadniczego (r4cznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeZeli praca w tej godzinie odbywa sig w warunkach
uprawnia.i4cych do dodatku) przez miesipczn4 liczbg godzin realizowánego wymiary
zalec.

3. Miesigcznq liczbp godzin obowi4zkowego lub realizowanego wymiary zajpó
nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 2, ustara sip mnozÚc tygodni,owy óbowi4zkowy
lub realizowany wymiar zalpó przez 4,16 z zaokrryleniern dó pehyci godzin w ten
sposób, ze czas zajpó do 0,5 godziny pomija sip, a co najmniej o,s góaziny liczy sig za
peln4 godzinp.

4. Wynagrodzenie za godziny
organizacy.jnym nie przysluguje za
powodu przeÍw przewidzianych

ponadwymiarowe przydzielone w planie
dni, rv których nauczyciel nie realizuje zajEó z
przepisami o organizacji roku szkolnego,

4



rozpoczynania lub konczenia zajeó w érodku tygoclni a oÍaz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoéci \\¡ pracy. ciodziny ponadwymiarowe przypadai4ce w dniach, w których
nauczyciel nie mógl ich zrealizowaé z przyczyn lez4cych po stronie pracodawcy
traktuje sig jako godziny 1'aktycznie odbyte a w szczególnoéc t w zwiEzku z:
- zawieszeniem zajEó z powodu epidemii lub mrozów,
- wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
- chorob4 ucznia nauczanego indywidualnie. trwaj 4cq nie dluZej ni| fydzieh

5' Dla ustalenia wynagrodzenia za godz,iny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypad'aja, dni usprawiedliwionej nieobecnoÉci w praoy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pÍacy oraz w tygodniach, w których zajpcia rozpoczynaiq sip lub koúcz4 w
érodku tygod'ia, za podstawp ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmule
siE tygodnior.r,y obowiqzkowy wymiar zajpó okreslony w arf .42 ust.3 lub uitrtóny nu
podstawie afl.42 tsf.1 Kartl Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub ll4,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieri pracy za kazdy dzie.
usprawiedliwionej nieobecnoéci w pracy lub dzieú ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadr.vymiarowych, za które przysluguje wynagrodzenie w iakim tygádniu nre
moze b1'ó jednak wipksza ni2 riczba godzin przydztelonych w pranie organizácyjnym.

6. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraznych zastQpstw
wyplaca sig z dolu.

Zasady i tryb przyznawania nagród

$ 17. l. w budzecie gminy zachowuje sip co najmniej rolo planowanego rocznego
o-sobowego funduszu nagród wynagrodzeít z prz.eznaczeniem na wyplaty nagród
wó.ita i dyrektorów szkól dla nauczycicli za ich osi4gnipcia 

'áydáktyczno-

wychowawcze. z fym Ze:
l) 80% Érodków funduszu przeT,nacza sig na nagrody dyrektora,
2) 20o érodków prz.eznacza sip na nagrody Wójta.

2.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj4 charakter uznaniowy. przyznante
nauczycielorvi nagrody uzaleznione jest w szczególnoéci od legitymowania sig
wybitny'ri osi4gniEciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiékuúczej.

3. Nagrotly przyz,naje siq corocznie z okazji Dnia Edukacj i Narodowej .

4.W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod,4 wójta moZe przyznaó
nauczycielowi nagrodp w innym czasie.

5. Nagrotly nauczycielom pr zy z.naje:
1) dyrektor szkoly'- dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, ze irodków o których

mowa \4  us t . l  pk t  l .
2) wójt gminy dla dyrektora szkoly, ze srodków o których mowa w ust. I pkt 2.

6. Nagroda mo2e byó przyznana na\czycielowi który:



l) przepracowai w szkole co najmniej 1 rok,

2) spelnia odpowiednio co najmniej 3 z nastqpuj4cych kryteriów:

a) w zakresie pracy dydakfyczno-wychowawczej:
- osi4ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawozdaniach i
egzaminach uczniów, przeprorvadzonych przez komisje egzaminacyjne,

- podejmuje dzialalnoi;ó innowacyjn4 w zakesie wdra2aria nowatorskich
metod nauczania i wychowania,

- osi4ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem
uczniów do udzialu w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach,
przegl4dach, festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

- posiada osi4gnipcia w pracy z uczniani uzdolnionymi lub uczniami maj4cymr
trudnoéci w nauce,

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoéci szkolne lub Srodowiskowe,
- prowadzi znacz.qcqdzialalnoóó wychowawczq w klasie lub w szkole przez
organizowanie wycieczek, udzial uczniów w konceftach, wystawach i
spotkaniach okolicznoéciowych,

- organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe
- osi4_qa dobre wyniki w pracy resocj alizacyj nej z uczniami

b) w zakresie pracy opiekuúczej:
- organizuje pomoc i opiekq uczniom lub wychowankom bpdqcym w trudnej
sytuacji materialnej lub Zyciowej, pochodz4cym z rodzin ubogich lub
patologicznych,

- prowadzi dzialalnoSé maj4c4 na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
patologii spolecznej wéród dzieci i mlodzieZy, w szczególnoéci narkomanii,

- organizuje udzial rodziców w Zyciu szkoly i rozwija formy wspóldzialania
szkoly z rodzicami,

c) w zakresie dzialalnoóci pozaszkolnej:
- bierze udzial rv zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
- udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuj4cych
pracQ w zatuodzie nauczyciela,

- promuje szkolp poprzez udzial w pracach ró2nych organizacji spolecznych
i stowarzyszeniach oraz. instytucjach.

d) w zakresie innej dzialalno5ci statutowej szkoly:
- troszczy sig o mieltie szkoly, polepszeniebazy dydaktycznej,
- angaZuje sig w remonty i inwestycje realizorvane w szkole,
- zdobywa dodatkowe Érodki hnansowe dla szkoty,
- prawidlowo realizuje bud2et szkoly,
- dobrze wspólpracuje z samorz4dem terytorialnym i lokalnym oraz radq
pedagogiczn4 i radq rodziców,

- prawidlowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
- wzorowo kieruj e szkol4
- prawidlowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczn4.



'I'lsn ^\ ut^uetzprlrlrozrd erq,üf ,4A tfndSlseu gozpoJ8eu{,r\ nurruuln8eJ ñmrw7 .7
..,Z?htr Or1ttex

.nn lelzppo o8el>1zpg'¡ n8á-r¡g phzrc7 oaaolslo¿ e.tr1s¡arcfzcneN leztr^\Z,. b,,lro¡zbr,,r,rz
dfc¿zrue8¡o z¿zsd Áue¡¡oturdoez ¡epoz gozpor8eu,{,tr urueJn8e; ,tzslerrr¡{ .I '6I 

s

a^loJgo)| sluorlrrouBlsod

'qcesrdezrd qc.{uqá:po,r o8euerzpr.ttez;d o8ozc,uentoqc,{.rr ndo¡.rn z erue:nÁzna (¡
'EJrEMez e¡,{q e1 e,uourn,{.r91¡ cu ,nserr¡o ecgo¡

op 7ru feTn¡p eru árs ecr¡d,{.,n )elEpop 
,,(uo¡ge.r¡o s?zc ¿u áce¡d o E^\ourn ul?tsoz

eueMEz,{qzn¡s op rufuu¡omod rue¡erc,{zcneu z ,(pB n¡ped,{z:d m ifa,,rto4sfo^ ,iqrn¡,
fe,trossr¡o 'o3a.,no¡s[o,tr erue¡o¡zsez:d 'f'a,r,ro¡s io,tt .{qzn¡s lezcrupesez eruu,ufqpo (g

'o8auzcelods eruezcerdzaqn z n¡.lrsez unmrolqod (¿
'eruezpor8euf,u ain8n¡s,{z;d elgtl uz , Ácetd elaazcperm; eru ( 1

:qresJDlo ,4\ ADIeI
e Acetd uruen,{uo¡,(,,vr erseDlo ,&\ afn8n¿s,&rd ,&uo*re¡zsanu lel€pop r¡s1erc,{zcne¡.g

'eweuz(ztd o8ef o >¡esoru,,n 1.{zo¡z
¡etc,{zcneu wf-rg1¡ ,tr 'nc}rseru od o8ecblndá¡seu ec}rseltu urup o8ezs,rue vI po (z

'o6auleIZSallU

n¡e>1o¡ o8eru z¿ztd o?euenourfez op o8au,,r¿:d n1n1,(¡ po aruze¡uzeru ( 1
:e[nBn¡s,{z.rd,(troruu¡zsanu lelepop r>¡s¡erc,{zonr¡.¿

',(urur3 lfg,tr
- r,no.rop¡e.I,{p e ,Qo¡zs ro1¡eJ,{p eleuzÍztd ,{rrrorue¡zserur le}epop r,,lro¡erc,{zcnu¡¡ .9

'e¡erc,{zcneu 
IosoruM eu ás oleuzÍztd ,&trorue¡zseru lolepoU .S')etepop u:¡ lnre¡d,tm

ur erzpáq ,(.rgt¡ 'ác.ttepoce.rd biu¡so.r¡o eru¡ods,tr ar^\oluozi?I4tr .Z.tsn ,r iauol;o.r¡o
rcso¡os,{,u,u'f.trorue¡zsertu let¿pop uepef o>¡¡,{1 eln8qs,(ztd nuee]fh>¡zseruez
Iuru z eFls 'we¡erc,{zcneu ez¡e¡ o8ec}póq ,r,,t{oluozl€urlods,,rr oSef r r,ra.o¡ercfzcne¡.y

'nrueur,{z.r1n ru,{uzct¡,{,,rr o3o I
zu qc,{r} felsozod .trgcrzpor zero :r,e:up r e¡uoz¡eu¡gdsr - qc,{cbfn¡zserruuz rüru
z eru¡ods.,r zerc elen[zcneu ás ezulez Z.]sn ./!.{ E,r\orü i"rglrl o .,{urzpo.r ,,lroluolzc oC .€

'lz 
96 - locár^\ r qoso ¡ e¡p (7

qgso t EIp (t
qgso ¿ e¡p (¿

,{goso 1 u¡p (1
:eluzcárselu rsou,(,tr u¡erc,(zcn¿u oBeuoru,tre;dn erurzpo.r m

qoso ,(qzcq po rosouzelez ,u 'o8e,uorue>¡zserrü nllppop o8er¡s¡orc,{zcnuu lgo¡osf¡6.¿
'^,t\oruelzserrü

Ielepop r¡s¡erc,{zcnuu efn8n¡s,{zrd urzpo8 n:eruf.tr o8ectfnzbr,&oqo o8elrorupo8,{1
e,uo¡od ztu utÍzsztu aru ez-.¡¿rtu,{.m ,{A nrueuorupn 4ez tnolenÁzcn?N,I .gI 

$

1 2 0 8 -
' lz  t9 '
'lz 8i -

,{,noruu4zsanu {atepo0


