Załącznik do
Zarządzenia Nr 41/2013
Starosty Lipnowskiego
z dnia 30.08.2013r.

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu
„Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim”
realizowanego w roku szkolnym 2013/2014
Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu „Stawiam
na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych.
§1. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie - rozumie się przez to projekt „Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim”,
realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) szkole zawodowej (ZS) – rozumie się przez to: Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
(ZST), Zespól Szkół w Skępem (ZS Sk.) oraz Zespół Szkół w Dobrzyniu n. W (ZS Dob.) - bez
liceów i szkół dla dorosłych - dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski,
c) średniej ocen – rozumie się średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych (zgodnie
z ramowym planem nauczania) na koniec roku szkolnego 2012/2013,
d) podmiocie realizującym – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lipnie,
e) Beneficjencie Ostatecznym (BO) – rozumie się przez to ucznia szkoły zawodowej, który
bierze udział w projekcie,
f) dyrektorze szkoły – rozumie się przez to dyrektora szkoły zawodowej,
g) Biurze Projektu – rozumie się przez to pok. nr 27 w Starostwie Powiatowym w Lipnie,
ul. Sierakowskiego 10B.
§2. Wykaz realizowanych zadań w ramach Projektu
1.
Pomoc jest udzielana w następujących zadaniach:
a) zajęcia specjalistyczne z zakresu carving – zostaną przeprowadzone 8-godz. zajęcia
specjalistyczne dla siedmiu 8-osobowych grup: 3 grupy w ZST Lipnie i po 2 gr. w ZS Skępe
i ZS Dobrzyń n. W, które pozwolą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe polegające na
umiejętności zdobienia potraw (rzeźbienie i tworzenie dekoracji w warzywach i owocach).
Zajęcia są skierowane do chętnych uczniów, którym zostanie również zapewnione
wyżywienie z uwagi na to, że zajęcia będą prowadzone w soboty. Uczestnicy, poza
przewidzianym programowo egzaminem będą rozwiązywać test wiedzy praktycznej.
- przewidziany jest udział 56 BO:
* 24 BO w ZST - 3 grupy po 8 osób,
* 16 BO w ZS Sk.- 2 grupy po 8 osób,
* 16 BO w ZS Dob.- 2 grupy po 8 osób,
b) zajęcia specjalistyczne z zakresu florystyka - zostaną przeprowadzone 60-godz.
zajęcia dla czterech grup 10-osobowych grup: 2 grupy w ZST w Lipnie i po 1 gr. w ZS Sk.
i ZS Dob., które pozwolą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe polegające na układaniu
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kwiatów oraz dotyczące prowadzenia kwiaciarni i obsługi klientów. Zajęcia są skierowane do
chętnych uczniów, którym zostanie również zapewnione wyżywienie z uwagi na to, że
zajęcia będą prowadzone w soboty. Uczestnicy, poza przewidzianym programowo
egzaminem będą rozwiązywać test wiedzy praktycznej.
- przewidziany jest udział 40 BO:
* 20 BO w ZST - 2 grupy po 10 osób,
* 10 BO w ZS Sk.- 1 grupa - 10 osób,
* 10 BO w ZS Dob.- 1 grupa - 10 osób,
c) zajęcia specjalistyczne z zakresu barman- zostaną przeprowadzone 30-godz. zajęcia
dla trzech grup 20-osobowych: po 1 gr. w każdym ZS, które pozwolą zdobyć dodatkowe
kwalifikacje zawodowe polegające na profesjonalnym przygotowaniu uczestników zajęć do
samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze, a także przyswojenie podstawowych technik
sztuki barmańskiej. Zajęcia są skierowane do chętnych uczniów, którym zostanie również
zapewnione wyżywienie z uwagi na to, że zajęcia będą prowadzone w soboty. Uczestnicy,
poza przewidzianym programowo egzaminem będą rozwiązywać test wiedzy praktycznej.
- przewidziany jest udział 60 BO:
* 20 BO w ZST - 1 grupa - 20 osób,
* 20 BO w ZS Sk.- 1 grupa - 20 osób,
* 20 BO w ZS Dob.- 1 grupa - 20 osób,
d) zajęcia specjalistyczne z zakresu wózek jezdniowy- zostaną przeprowadzone 65godzinne zajęcia (50 godz. teorii + 15 godz. praktyki) dla 7 grup uczniów: 5 grup
6 osobowych w ZST w Lipnie (łącznie 30 uczniów) i po 1 grupie 10-osobowej w pozostałych
ZS, które pozwolą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe polegające na umiejętności
profesjonalnej obsługi wózków jezdniowych. Zajęcia są skierowane do chętnych uczniów,
którym zostanie również zapewnione wyżywienie z uwagi na to, że zajęcia będą prowadzone
w soboty. Zajęcia będą przeprowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lipnie, ul.
Okrzei 3, w związku z czym, dla uczniów z ZS w Skępem i Dobrzyniu zostanie zapewniony
transport na i z zajęć. Uczestnicy, poza przewidzianym programowo egzaminem będą
rozwiązywać test wiedzy praktycznej.
- przewidziany jest udział 50 BO:
* 30 BO w ZST - 5 grup po 6 osób,
* 10 BO w ZS Sk.- 1 grupa - 10 osób,
* 10 BO w ZS Dob.- 1 grupa - 10 osób,
e) realizacja praktyk zawodowych w ramach współpracy z przedsiębiorcami
i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko- pomorskiego - podczas praktyk
uczestnicy zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji
zasadami organizacji, zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty
zawodowe z przedsiębiorcami, u których będą odbywały się praktyki, z przedsiębiorcami
zostaną podpisane umowy o organizację w/w praktyk (zawrą je dyrektorzy szkół). Praktyki
będą spełniać warunki określone w rozporządzeniu MEN w sprawie praktycznej nauki
zawodu.
- przewidziany jest udział 100 BO:
* 40 BO z ZST,
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* 30 BO z ZS Sk.
* 30 BO z ZS Dob.
- uczestnicy zadania zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyk w danym
zawodzie, co ma ułatwić im udział w praktykach bez dodatkowego obciążania budżetu
domowego.
f) zajęcia warsztatowe i indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, mają na celu
motywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, dalszego kształcenia
i doskonalenia zawodowego. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów, a po ich
zakończeniu będą odbywały się zajęcia indywidualne i ich zwieńczeniem będzie przekazanie
każdemu uczniowi scenariusza edukacyjno- zawodowego, przy czym kopie przekazanych
scenariuszy wraz z listą potwierdzającą ich przekazanie uczniom zostaną przekazane do
Biura Projektu; uczestnicy zajęć będą wypełniać ankiety na początku i na końcu zajęć;
- przewidywany jest udział 56 BO- 7 grup BO (8-osobowych) z klas I:
* 4 grupy z kl. I w ZST
* 2 grupy z kl. I w ZS Sk.
* 1 grupa z kl. I w ZS Dob.
- zajęcia obejmują 20 godzin warsztatów oraz po 2 godziny indywidualnej pracy z każdym
BO na grupę;
g) zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej - zajęcia mają na celu
zniwelowanie dysproporcji umiejętności przyszłych absolwentów a potrzebami rynku pracy;
uczestnicy zajęć na początku i na końcu zajęć będą rozwiązywać test praktyczny.
- przewidziany jest udział 100 BO* 50 BO w ZST - 5 grup po 10 osób,
* 30 BO w ZS Sk.- 3 grupy po 10 osób,
* 20 BO w ZS Dob.- 2 grupy po 10 osób,
h) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów kluczowych (j. polski, j. angielski,
j. rosyjski, j. niemiecki, matematyka) - zajęcia skierowane są do uczniów klas III i IV szkół.
Zajęcia z tych przedmiotów mają na celu podniesienie wyników egzaminów maturalnych; na
początek i na zakończenie zajęć uczniowie będą wypełniać test wiedzy;
- przewidziany jest udział 120 BO - 15 grup (8-osobowych) w zajęciach z j. polskiego:
* 7 grup w ZST, w tym 3 grupy kl. maturalne i 4 grupy kl. III
* 4 grupy w ZS Sk., w tym 2 grupy kl. maturalne i 2 grupy kl. III
* 4 grupy w ZS Dob., w tym 2 grupy kl. maturalne i 2 grupy kl. III
- przewidziany jest udział 64 BO - 8 grup (8-osobowych) w zajęciach z j. angielskiego:
* 4 grupy w ZST, w tym 2 grupy kl. maturalne i 2 grupy kl. III
* 2 grupy w ZS Sk., w tym 1 grupa kl. maturalne i 1 grupa kl. III
* 2 grupy w ZS Dob., w tym 1 grupa kl. maturalne i 1 grupa kl. III
- przewidziany jest udział 64 BO - 8 grup (8-osobowych) w zajęciach z j. rosyjskiego:
* 4 grupy w ZST, w tym 2 grupy kl. maturalne i 2 grupy kl. III
* 2 grupy w ZS Sk., w tym 1 grupa kl. maturalna i 1 grupa kl. III
* 2 grupy w ZS Dob., w tym 1 grupa kl. maturalne i 1 grupa kl. III
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- przewidziany jest udział 8 BO - 1 grupa (8-osobowa) w zajęciach z j. niemieckiego:
* 1 grupa w ZS Sk. - 1 grupa kl. maturalna
- przewidziany jest udział 120 BO - 15 grup (8-osobowych) w zajęciach z matematyki:
*7 grup w ZST, w tym 3 grupy kl. maturalne, 4 grupy kl. III
* 4 grupy w ZS Sk., w tym 2 grupy kl. maturalne, 2 grupy kl. III
* 4 grupy w ZS Dob., w tym 2 grupy kl. maturalne, 2 grupy kl. III
i) zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych - zajęcia dydaktycznowyrównawcze mają na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie nauki oraz
wyposażenie uczestników w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie
pozytywnych wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, program zajęć
będzie realizowany w oparciu o przeprowadzony wcześniej test diagnozujący wiadomości i
umiejętności uczestników; na zakończenie zajęć BO ponownie będą mieli test wiedzy;
- przewidziany jest udział 152 BO - 19 grup (8-osobowych) z klas przedostatnich
i najwyższych technikum i ZSZ:
*10 grup w ZST,
* 5 grup w ZS Sk.,
* 4 grupy w ZS Dob.,
j) konkursy umiejętności zawodowych – dla chętnych uczniów w każdym z ZS zostaną
przeprowadzone konkursy umiejętności zawodowych. Konkurs będzie miał formę testu
wiedzy dotyczący umiejętności zawodowych. Powołane zostaną 3-osobowe komisje
(2 osoby ze Starostwa Powiatowego, 1 nauczyciel z danego ZS). Nagrodzone zostaną cztery
osoby w każdym ZS, które osiągną najwyższy wynik w ramach konkursu.
k) targi pracy - w II kwartale 2014 r. zostaną zorganizowane w ZST targi pracy.
Zainteresowani uczniowie ze wszystkich ZS będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy
u różnych pracodawców, nawiązać nowe kontakty i wymienić się informacjami. Na targach
również zostanie również przekazany uczniom opracowany folder informacyjny z ofertami
pracy, który zawierać także będzie ofertę kształcenia w ZS objętych projektem w celu
zachęcenia przyszłych absolwentów do nauki w szkołach zawodowych.
l) warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy - chętni uczniowie z Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych w Lipnie (w ZST w Lipnie) skorzystają z 30-godzinnych
zajęć integracyjnych, zajęć nt współpracy i ról grupowych, zasad komunikacji
interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, metod poszukiwania pracy, dokumentów
aplikacyjnych.
- przewidziany jest udział 8 BO:
* 8 BO w ZSZS w ZST - 1 grupa - 8 osób,
2. Pomoc, o której mowa w §2 jest bezpłatna.
3. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w dni nauki szkolnej oraz w weekendy.
4. Uczeń w ramach Projektu może wziąć udział w kilku zadaniach.
5. Koordynacją, nadzorem oraz kwestiami organizacyjnymi zajęć zajmują się odpowiednio
koordynatorzy w poszczególnych zespołach szkół objętych Projektem.
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6. Wszelkie decyzje w sprawach dotyczących realizacji Projektu wymagają zgody
Koordynatora Projektu .
§3. Zasady i warunki rekrutacji
1. Rekrutacja odbywać się będzie w miesiącu wrześniu 2013r. na terenie szkół zawodowych,
zgodnie z miejscem nauki Beneficjenta Ostatecznego.
2. Rekrutacja BO do zadania:
a) zajęcia specjalistyczne z zakresu carving – rekrutacja zostanie przeprowadzona
w każdej ze szkół, kryterium naboru stanowią wyniki w nauce- średnia min 2,5;
- na zakończenie zajęć, oprócz przewidzianego programem zajęć egzaminu, BO będzie
rozwiązywał test wiedzy;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
b) zajęcia specjalistyczne z zakresu florystyka - rekrutacja zostanie przeprowadzona
w każdej ze szkół, kryterium naboru stanowią wyniki w nauce- średnia min 2,5;
- na zakończenie zajęć, oprócz przewidzianego programem zajęć egzaminu, BO będzie
rozwiązywał test wiedzy;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
c) zajęcia specjalistyczne z zakresu barman - rekrutacja zostanie przeprowadzona
w każdej ze szkół, kryterium naboru stanowią wyniki w nauce- średnia min 2,5;
- na zakończenie zajęć, oprócz przewidzianego programem zajęć egzaminu, BO będzie
rozwiązywał test wiedzy;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
d) zajęcia specjalistyczne z zakresu wózek jezdniowy - rekrutacja zostanie
przeprowadzona w każdej ze szkół, kryterium naboru stanowią wyniki w nauce- średnia min.
2,5 oraz ukończony 18. rok życia;
- na zakończenie zajęć, oprócz przewidzianego programem zajęć egzaminu, BO będzie
rozwiązywał test wiedzy;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
e) realizacja praktyk zawodowych w ramach współpracy z przedsiębiorcami
i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko- pomorskiego - rekrutację
przeprowadzą dyrektorzy szkół na podstawie: sytuacji materialnej uczniów, osiągnięć
w nauce (min. średnia 2,5) i pozytywnej oceny z zachowania;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
f) zajęcia warsztatowe i indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego – skierowane
do uczniów klas I - rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie ankiet opracowanych
przez doradców zawodowych;
- na zakończenie zajęć BO będą wypełniać ankietę, która pozwoli zweryfikować ich zdolność
do wyboru ścieżki zawodowej;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
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g) zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej - rekrutację przeprowadzą
dyrektorzy szkół na podstawie wniosków uczniów, głównym kryterium jest średnia ocen min.
2,5;
- na rozpoczęcie i zakończenie zajęć BO będą rozwiązywać test praktyczny;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
h) zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów kluczowych (j. polski, j. angielski,
j. rosyjski, j. niemiecki, matematyka) - rekrutacja zostanie dokonana na podstawie testów,
których wyniki pozwolą zakwalifikować uczniów do odpowiedniej grupy na właściwym
poziomie zaawansowania; wybrani zostaną uczniowie, którzy najbardziej potrzebują
wsparcia oraz uczniowie zainteresowani poszerzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu
danego przedmiotu;
- na zakończenie zajęć BO będą rozwiązywać test oceniający nabyte przez nich umiejętności
kluczowe;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
i) zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych - rekrutacja zostanie
przeprowadzona na podstawie testów diagnozujących, wybrani zostaną uczniowie
potrzebujący wsparcia w tym zakresie;
- na zakończenie zajęć BO będą rozwiązywać test oceniający nabyte przez nich umiejętności
zawodowe;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
j) konkursy umiejętności zawodowych – rekrutacja spośród chętnych na podstawie
zgłoszeń;
- w ramach konkursu BO będą rozwiązywać test wiedzy;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie
informacji w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
k) targi pracy – do tego zadania nie będzie prowadzona rekrutacja – dostęp będą mieć
wszyscy chętni uczniowie, którzy podczas targów będą mogli zapoznać się ze specyfiką
pracy u różnych pracodawców, wymienić poglądy, nawiązać kontakty;
- osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zadania oraz udzielanie informacji
w tym zakresie będą koordynatorzy w ZS;
l) warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy - rekrutację spośród chętnych
uczniów ZSZ Spec. na podstawie zgłoszeń przeprowadzi Dyrektor ZST w Lipnie,
- osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji oraz udzielanie informacji
w tym zakresie będzie koordynator w ZST;
3. Rekrutacja będzie prowadzona przy poszanowaniu zasady równości szans.
4. Zgłoszenia do objęcia wsparciem należy składać na formularzu, który stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli kryterium jest średnia ocen to do wypełnionego
formularza zgłoszenia należy załączyć zaświadczenie od dyrektora szkoły o średniej ocen na
koniec roku szkolnego 2012/2013.
5. Wraz ze Zgłoszeniem uczeń jest zobowiązany podpisać Oświadczenie uczestnika
Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, który stanowi Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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6. Jeśli uczeń jest niepełnoletni Zgłoszenie i Oświadczenie podpisuje także rodzic lub
opiekun prawny.
7. Zgłoszenia należy składać do dnia: - 10 września 2013 r.
8. Zgłoszenia należy składać u wychowawcy klasy.
9. W wyniku rekrutacji zostaną utworzone dwie listy: podstawowa i rezerwowa, które dla
każdej grupy utworzą odpowiednio koordynatorzy w poszczególnych zespołach szkół
objętych Projektem, po sprawdzeniu prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów
oraz zgodnie z kryteriami rekrutacji przyjętymi dla każdego zadania.
10. Uczeń, który złoży zgłoszenie i zostanie zakwalifikowany do wzięcia udziału w Projekcie
jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu przed podpisaniem
Umowy, która stanowi Załącznik Nr 3.
11. Do podpisania umowy ze strony podmiotu prowadzącego upoważniony jest dyrektor
szkoły.
12. Jeśli uczeń jest niepełnoletni Umowę podpisuje także rodzic lub opiekun prawny.
13. Podpisanie Umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się BO do czynnego i pełnego
udziału w zadaniach realizowanych w ramach Projektu.
14. Formularze zgłoszeń wraz z wykazami uczniów, którzy: złożyli deklarację uczestnictwa
w Projekcie, zostali objęci pomocą oraz zostali ujęci na liście rezerwowej zostaną
przekazane przez dyrektorów szkół do Zespołu Projektowego powołanego Zarządzeniem
Nr …/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r., do Starostwa Powiatowego
w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, pok. Nr 27.
§4. Zasady i warunki udzielania wsparcia Beneficjentom Ostatecznym.
1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy Beneficjent Ostateczny:
a) przerwał naukę w szkole,
b) został skreślony z listy uczniów,
c) przekroczył 20% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego cyklu,
za wyjątkiem nieobecności spowodowanych zdarzeniami losowymi,
d) zrezygnował ze wsparcia.
2. Rezygnacja ze wsparcia wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i może wynikać jedynie
z przyczyn nieznanych Beneficjentowi Ostatecznemu w momencie przystępowania do
Projektu (np. względy zdrowotne, działania siły wyższej).
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot realizujący
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1.
4. W związku z zaistnieniem sytuacji wymienionych w ust. 1 lit. c) BO jest zobowiązany do
zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów udziału w zadaniach.
5. Na miejsce BO, który zaprzestał udziału w projekcie wchodzi kolejna osoba z listy
rezerwowej, utworzonej w danej szkole zawodowej, o ile pozwala na to stopień
zaawansowania realizacji danego zadania.
6. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje podmiot realizujący.
7. Podmiot realizujący zastrzega sobie prawo do skreślenia BO z listy uczestników Projektu
w przypadku naruszenia przez niego zasad uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz
zasad współżycia społecznego.
8. Obsługę projektu prowadzi Zespół Projektowy oraz dyrektor szkoły zawodowej lub
wyznaczony przez niego pracownik.
9. Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia.
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