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I. Bevezető rendelkezések 
 
 

1) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

Az SzMSz határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi 
működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és 
mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

 

Az SzMSz alapjául szolgáló jogszabályok: 

− a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és ennek módosításai 
− a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és annak módosításai 
 
 

2) Az intézmény meghatározása (alapító okirat szerint) 
 

− A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája 
( a továbbiakban Óvoda ) 

− Székhelye: Szekszárd, Kinizsi u. 1. 
− Az alapító szerv megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
− Működési ( ellátási )  terület: Tolna megye 
− Jogállása: Az intézmény önálló jogi személy 
− A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat útján, határozott időre ( 5 

évre ) az alapító szerv nevezi ki 
− A gazdálkodás megszervezésének a módja: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv 
− A gazdálkodási feladatokat ellátó önálló költségvetési szerv:Tolna Megyei Önkormányzat 

Pedagógiai Szakszolgálata 
− Az intézmény típusa: Középsúlyos fokban sérült óvodáskorú gyermekek óvodája 
− Évfolyamok száma: egy csoport ( 8 fő ) 
− Ellátandó alaptevékenység: Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 
− Szakágazati besorolása: M 8011 
− Az alaptevékenység keretében végezhető feladatai: 80115 Óvodai nevelés, iskolai 

előkészítés 
− A feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori ingatlankataszter ill. vagyonleltár szerint 
− A vagyon feletti rendelkezési jog: Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 

szóló mindenkori rendelet szerint 
− Az Óvoda jogosult a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző használatára, 

melynek felirata: Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája. 
Ezen kívül az Óvoda nevével és címével ellátott hosszú bélyegzőt használ. 
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− Az Óvoda bélyegzőinek használatára jogosultak: 
- óvodavezető 
- gyógypedagógus 
- gyermekfelügyelő 

 
 
 

II. Az Óvoda alapfeladata 
 
 
 
− A nevelőtestület által elfogadott nevelési program képezi az intézményben folyó nevelő – 

oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. 
− Az Óvoda fogadja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye 

alapján a megyében élő 3-7 éves korú, középsúlyos fokban sérült értelmi fogyatékos és 
halmozottan sérült gyermekeket. Gondozásukról, felügyeletükről, fejlesztésükről 
gondoskodik. 

− A középsúlyos fokban sérült testi, érzékszervi, beszédfogyatékos óvodások foglalkozási 
programja kötelezően tartalmazza a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését 
szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet. 

− Együttműködik a szülőkkel a speciális fejlesztő tevékenység eredményessége érdekében. 
− A gyermek állapotának megfelelően felkészíti őket az iskolai életre, segíti az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség elérését. 
− Biztosítja a rászorulóknak a konduktív ellátást. 
− Bejáró óvodások esetében kötelezően megtéríti a gyermek, a. szülő a kísérő költségét a 

jogszabályban meghatározott mértékig. 
 

 
 

III. Az alapfeladatokat kiegészítő tevékenység 
 

 
− Az Óvoda munkája során ellátja a gyermekvédelemből ráeső feladatokat, felderíti a 

gyermek fejlődését veszélyeztető tényezőket és pedagógiai eszközökkel törekszik káros 
hatásuk megelőzésére, illetve ellensúlyozására. Szükség esetén - a gyermek érdekében - 
állami szerveknél intézkedést kezdeményez. 
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IV. Az Óvoda szervezete 
 
 
− Az óvoda szervezeti felépítését a magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és 

gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok és igények érdekében határoztuk 
meg az alábbi módon: 

 

− Óvodavezető ( gyógypedagógus ) 
| 

− Gyógypedagógus 
| 

− Gyermekfelügyelő 
| 

− Dajkák 
 
 

V. Az Óvoda működésének szabályai 
 
 

1) Munkarend 
 
− Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. A gyermekek 

fogadása szeptember 1.-től folyamatosan történik. A gyermekek óvodai elhelyezéséről, 
felvételéről az óvodavezető dönt. 
A beíratás időpontjáról levélben értesíti a szülőket. 

− Az óvodába került új gyerekek 8 hét próbaidőre nyernek felvételt. Az új gyerekek szüleit 
időben, a próbaidő letelte előtt megtartott „nyílt óvodai nap” után szóban, majd a 
próbaidő leteltével az óvodavezető írásban tájékoztatja. 

− Az Óvoda hétfőtől – péntekig tart nyitva. A napi nyitvatartási igényről felmérés 
formájában tájékozódunk a szülőktől. Az Óvoda nyitvatartási ideje - a szülők 
elfoglaltságának változásával - módosítható. 

− A gyermek az Óvodából a szülő által írásban megjelölt személlyel távozhat. 
− Az Óvoda a nyári takarítási feladatok ellátása idején 4 hétig tart zárva. Erről a 

mindenkori tárgy év február 10.-ig értesíti a szülőket. 
− Az iskolai szünetek megkezdése előtt ( téli, tavaszi, nyári ) írásos formában felmérjük a 

létszámigényt. 
− A téli, tavaszi, nyári szünet ideje alatt az órarend szerinti foglalkozás szünetel, csak 

szabadidős programokat szerveznek az Óvoda dolgozói. Azok a gyerekek, akiknek 
édesanyjuk GYES -en van, az ügyelet csak indokolt esetben vehetik igénybe. 

− Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban és óvodai elhelyezésben nem állók részére 
– vagyonbiztonsági okok miatt – az alábbi módon határozzuk meg az intézményben 
tartózkodást: 

− Az óvoda helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek 
megfelelően lehet használni. 
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− A hivatalos ügyintézés az irodában történik. 
− Az óvodát reggel, a munkarend szerint a délelőttös dajka nyitja. 
− A bejárati ajtó 9 óráig nyitva van, ezt követően 14 óráig zárva tartjuk. 
− Külső látogató csengetés után léphet be az intézménybe. 
− Idegenek az Óvodában csak felügyelettel az iroda helyiségében tartózkodhatnak 
− Itt tartózkodásukat a lehető legrövidebb időre kell korlátozniuk 
− Ez alól kivételt képeznek a gyakorlaton lévő hallgatók és vezetőik, valamint a szakmai 

munkát segítő szakemberek 
 
 

2) A gyerekek távolmaradásának igazolása  
 
− Igazoltnak kell tekinteni a gyermek hiányzását ha a szülő azt előre bejelentette. 

 
− Gyakori távolmaradás esetén az Óvoda vezetője szóban figyelmezteti a szülőt a 

rendszeres óvodábajárás szükségességéről. 
 

− Ha a gyermek hosszabb idejű távolmaradása indokolt ( pl. elköltözés, másik óvodába jár, 
stb. ) a gyermeket töröljük az óvodai nyilvántartásból, melyről a szülő határozatban 
értesítést kap. 
 

− Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát. 
 
 

3) Térítési díjak 
 
− Az étkezési térítési díjat a szülő minden hónap egy meghatározott napján fizeti az 

Óvodában. A befizetés pontos időpontja az Óvodában jól látható helyen ki van 
függesztve. 

 

− A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 
 

4) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 
− Az Óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi  gondozását az Óvodát 

látogató védőnő látja el. 
− A védőnő évente néhány alkalommal látogatja meg az óvodát. Az óvodavezető biztosítja 

az egészségügyi ( orvosi, védőnői ) munka feltételeit, gondoskodik a szükséges 
felügyeletről, szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

− Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az Óvodába. A napközben 
megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni és szükség esetén orvoshoz kell 
vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

− A gyermekek rendszeres és beiskolázás előtti egészségügyi szűrővizsgálatát a gyermek 
háziorvosa végzi. 
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5) Intézményi védő, óvó előírások 
 
− A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek állandó javítása állandó feladat. Minden 
pedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott 
gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 
átadja, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye 
fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Ezért: 

− Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség 
szerint – a gyermekek életkorának és értelmi képességének megfelelően – ismertetni kell 
az egészségük, testi épségük megőrzésére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az 
elvárható magatartásformát. 

 

− Az Óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 
pedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és 
használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerint alkalmazni. 

 
− Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. 

Ha a balesetet, vagy a veszélyforrást dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a 
veszélyforrásra pedig az óvodavezető figyelmét haladéktalanul felhívni. A 
gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 
óvodavezető ellenőrzi. 

−  
 
 

6) Bombariadó esetén szükséges teendők 
 
− Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén az SZMSZ –ben 

szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 
− Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 
− Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 

hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 
megbízott személy dönt. 

− A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben 
értesíti a fenntartót. 
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7) Beiskolázással kapcsolatos feladatok 
 

− Az óvodából elkerülő tanköteles korú gyermekről az óvodavezető a gyógypedagógussal 
együttműködve beiskolázási javaslatot ad, melyet a területileg illetékes Szakértői 
Bizottsághoz továbbít, december 15-ig. 

− Minden óvodába járó tanköteles korú gyerekről óvodai szakvéleményt kell kiállítani, amit 
a szülő aláírásával köteles igazolni. A szakvélemény másodpéldányát az Óvoda 
irattárában köteles őrizni. 

 
 

8) Az Óvoda ünnepélyei, megemlékezései 
 
− Csoportos ünnepélyek: Télapó;  Gyermeknap;  Karácsony; Születésnap; Húsvét 
− Nyilvános, műsoros ünnepélyek: Farsang;  Anyák napja;  Évzáró 

 
 
 

9) A kapcsolattartás formái 
 
 

a) A szülőkkel való kapcsolattartás formái és rendje 
 

Az óvodába járó gyermek szülőjének, gondozójának ill. törvényes képviselőjének ( 
továbbiakban együtt: szülőjének ) joga, hogy: 

− Az Óvoda munkájáról tájékoztatást kapjon. 
− A nevelés kérdéseiben a pedagógustól tájékoztatást, tanácsot kérjen 
− Az Óvoda működésével kapcsolatban véleményt nyilvánítson ill. javaslatot tegyen, a 

nevelőmunkában közreműködjék. 
− Képviselői útján az intézmény vezetésében részt vegyen. 
 
Köte1essége: 

− A gyerekeket a feladatai teljesítésére nevelje. 
− Cselekvően támogassa az óvodát nevelési feladatok ellátásában 
− Tartsa be az intézmény házirendjét, segítsen az egységes követelményrendszer 

kialakításában 
 
Kapcsolattartás formái: 

Szülői értekezlet 
Szülői értekezletet az óvodában évente három alkalommal tartunk. Az elsőt szeptember, a 
másodikat december, a harmadikat pedig május hónapban. 

Családlátogatás 
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A gyógypedagógus köteles minden gyermeket óvodába kerülése előtt ill. során otthonában 
meglátogatni. Családlátogatást kell végezni a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett 
gyermeknél. Családlátogatás végezhető az Óvoda kezdeményezésére vagy a család kérésére. 
A pedagógus a tapasztalatait a „Fejlődési lap” „Szülők észrevételei” rovatban rögzíti. 

„Nyílt napok” 
„Nyílt napot” az Óvodában évente három alkalommal tartunk. Év elején ( a 8 hét próbaidő 
lejárta előtt ) félévkor és tanév végén. A „Nyílt nap” időpontjáról, a bemutatásra kerülő 
tevékenységről a szülőket tájékoztatni kell. ( A bemutatásra kerülő tevékenység a szülők 
kérésére is történhet. ) 

A pedagógus joga a szülő behívása a nyílt napra. 

SZMK 
Az Óvodába járó gyermekek szülei alkotják a szülői munkaközösséget. Az SZMK, tagjai 
közül egy képviselőt választ, aki a szülői munkaközösség vezetője tisztet látja el. Az SZMK 
vezetője összekötő az Óvoda nevelőtestülete és a szülők között. 

 

Az SZMK véleményezi: 

− Szülők tájékoztatóját 
− Az óvodai munkarendet 
− A szülőket érintő anyagi és egyéb kérdéseket 
− Óvodai kapcsolattartási formákat 
− Rendezvények, kirándulások tervét 
− Fejlesztési elképzeléseket, helyi nevelési rendszereket 
− Szülői értekezletek nevelési témáit 
− Az Óvoda SzMSz-ét 
 
 

b) Az Óvoda kapcsolata szakmai közösségekkel 
 
− Az óvodában szakmai munkaközösség nem működik. 
− Szakmai kapcsolatot tartunk fenn 
− A megye gyógypedagógiai intézményeivel 
− Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Óvodájával. (Minden 

tanévben kettő nevelés nélküli munkanapot fordítunk az intézmények látogatására.) 
− A T.M.Ö Közművelődési Irodájával 
− A Családsegítő Központtal 
− Az önkormányzatok gyermekjóléti szolgálataival 
− A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Humán Osztályával 
− A Nevelési Tanácsadóval 
− A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 
 

Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető ezen 
feladatát megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen 
munkatársainak és más személyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján. 
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VI. A Speciális Óvoda dolgozóira vonatkozó szabályok 
 
 

1) A dolgozók munkarendje 
 
Kötelező  óraszámok: 
 
- Óvodavezető  20óra 
- Gyógypedagógus  21óra 
- Gyermekfelügyelő 40 óra 
- Dajka   40 óra (két műszakban, heti váltással dolgoznak) 
 
 
Az óvodavezető  intézményben való benntartózkodásának rendje: 

− hétfő 9-16-ig 
− kedd 8-16-ig 
− szerda 8-16-ig 
− csütörtök 7-16ig 
− péntek 9-14-ig 
 
Ettől csak a munkáltató engedélyével térhet el. 

 

Fogadóórája: hétfő 15-16-ig 

 
Az óvodavezetőt távollétében, akadályoztatása esetén az ügyek meghatározott körében a 
gyógypedagógus helyettesíti. 

A gyógypedagógust távollétében a gyermekfelügyelő helyettesíti. 

 

Túlmunka 

 
Túlmunkát az óvodavezető rendelhet el, illetve engedélyezhet. A túlmunkát lehetőség szerint 
annak mértékével azonos munkaidőkedvezménnyel vagy díjazással kell honorálni. Ennek 
módjáról a munkavállaló és a. túlmunkát elrendelő közösen állapodik meg. 

 
Szabadság 
 
Az Óvoda dolgozóinak szabadsága az érvényben lévő Kjt. (1992. évi XXXIII. Törvény) IV. 
fejezet 56-57. §-a alapján. 
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Illetménykiegészítés, pótlékok 
 
Az érvényben lévő jogszabály alapján. 

 
A munkaruha juttatás szabályai 
 
Az Óvoda dolgozói védőruhára jogosító munkakörben dolgoznak. A védőruha juttatás rendjét 
a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. 

 

2) A dolgozók jogai, feladatai 
 
 
Az Óvoda minden munkavállalójának joga: 

− Igényt tartani a munkavégzéshez szükséges feltételekre, információkra, hiányuk esetén 
észrevételt, panaszt tenni. 

− Az Óvoda belső szabályzatainak, célkitűzéseinek, feladatrendszerének meghatározásában 
részt venni, észrevételeket javaslatokat tenni. 

− Minden nem munkaköri feladatként ellátott tevékenységért külön megállapodásban 
foglaltdíjazásban részesülni. 

 
 
Az Óvoda minden munkavállalója köteles: 

− Az Óvoda tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, terveket megismerni, az azokban 
foglaltakat munkájában érvényesíteni. 

− Munkáját a legjobb tudása szerint fegyelmezetten és felelősséggel végezni. 
− Munkakörével és az Óvoda tevékenységével kapcsolatban kezdeményezni, a 

legcélravezetőbb megoldásokat keresni, munkáját folyamatosan fejleszteni. 
− Az Óvoda tulajdonát védeni, az igénybe vett eszközöket rendeltetésszerűen. használni, 

szakszerűen megvédeni és biztonságosan megőrizni. 
− A működés zavarait, rendellenességeit, önállóan elhárítani, illetve az óvodavezető 

tudomására hozni. 
 
 
 
Óvodavezető 
Személyes felelősséggel vezeti az óvodát. Dönt az Óvoda működésével, az óvodában 
dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos minden olyan kérdésben, melyet jogszabály nem 
utal az Óvoda valamely közösségének, vagy más szervnek a hatáskörébe. A dolgozók 
munkaviszonyára, élet- és munkakörülményeire vonatkozó döntési jogkörét  - külön 
jogszabályokban megállapított esetekben - az előirt egyeztetési kötelezettség megtartásával 
gyakorolja. Az Óvodát az óvodavezető képviseli. Ezt a jogkörét esetenként vagy az ügyek 
meghatározott körére az Óvoda dolgozójára átruházhatja. Az óvodavezetőt távollétében, 
akadályoztatása esetén a. gyógypedagógus helyettesíti. Két hetet meghaladó hiányzása esetén 
a gyógypedagógus aláírási joggal is rendelkezik. 

Az óvodavezető feladatait részletesen a munkaköri. leírása tartalmazza. 
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Nevelőtestület 
A nevelőtestület az Óvoda pedagógusainak valamint a nevelőmunkát segítő főfoglalkozású 
dolgozó közössége. 

− Nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
− Az óvoda nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az óvoda működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatásról szóló törvényben, és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 
javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

− A pedagógusok munkaköri leírásukban foglaltak szerint kötelesek teljes felelősséggel 
végezni nevelő munkájukat, az érvényes óvodai dokumentumok helyi nevelési rendszerek 
és  az évente közösen tervezett és elfogadott munkaterv alapján. 

 
Feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 
 
Közalkalmazotti képviselő 
Javaslatot tesz: 

− Az óvodai rendezvények megtervezése, szervezése, elkészítése kérdésében 
− Munkaviszonnyal, munkakörrel, egyéb megbízással kapcsolatban 
− Bérfejlesztés, elosztási elvek megállapítására 
− Jutalmazásra, feljebbsorolásra, kitüntetésre 
 
 

3) A belső ellenőrzés rendje 
 
Az ellenőrzést az óvodavezető végzi az ellenőrzési terv alapján. 

 

A belső ellenőrzés terve: 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése 
 
− Az ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának mérése 
− Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el. 
− Az ellenőrzési terv tartalmazza: 
− ellenőrzés trületeit 
− módszerét 
− ütemezését 
− Az ellenőrzési tervet az óvodában nyílvánosságra kell hozni. 
− A rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 
− Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 
− Fenntartó 
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− Szülői munkaközösség 
 
A nevelési év során az óvodavezető minden dolgozó munkáját értékeli legalább egy 
alkalommal. 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett dolgozóval ismertetni kell, aki írásban észrevételt 
tehet. 

A belső ellenőrzés kiterjed még: 

− munkarendek, munkaidők betartására 
− az intézményi higiéné állapotára 
− az adminisztráció rendszerességére 
 
A belső ellenőrzések tapasztalatait a nevelési év záróértekezletén értékeli az óvodavezető, és 
megteszi az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez  szükséges intézkedéseket. 

 

VII. Záró rendelkezések 
 
 
− Az Óvoda eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok tartalmazzák. Ezek a szabályzatok az intézmény SZMSZ  -nek mellékletei. 
− A mellékletben található szabályzatok a jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, 

amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény 
felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 

− AZ SZMSZ módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a jelzett közösségek 
egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

− Az SZMSZ kötelező mellékletei: 
− Munkaköri leírások  
− Házirend 
− Munkavédelmi utasítás 
− Tűzvédelmi utasítás 
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A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az Óvoda dolgozói az 2001. szeptember 
10-én megtartott munkaértekezleten egyhangúan elfogadták. 

A szabályzatot a szülők, képviselőjükön keresztül megismerték és elfogadták. 

 
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2001. szeptember 10. 

 
 
 

Pongrácz Zsófia 

óvodavezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
A fenntartóhoz jóváhagyásra benyújtva: 2001. szeptember 26. 

 


