Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dotycząca organizacji
kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty
Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nauka odbywać
się będzie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia będą realizowane
z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej. Podejmowanie przez słuchaczy działań edukacyjnych określonych przez nauczycieli
będzie podstawą do zaliczenia obecności na poszczególnych zajęciach zgodnie
z obowiązującym w II semestrze planem zajęć. Do kontaktów słuchaczy każdej klasy
z nauczycielami utworzone zostaną grupy emailingowe: 1aliceum@ckziu.legnica.eu,
2aliceum@ckziu.legnica.eu,
2bliceum@ckziu.legnica.eu,
3aliceum@ckziu.legnica.eu.
Za
pośrednictwem poczty elektronicznej z adresów służbowych nauczycieli w domenie
@ckziu.legnica.eu będą otrzymywać Państwo materiały do poszczególnych przedmiotów zgodnie z
planem zajęć, również za weekend 14-15.03.2020 roku. Po otrzymaniu materiałów od danego
nauczyciela będziecie Państwo zobowiązani przesłać potwierdzenie ich odbioru. W treści wiadomości
potwierdzającej odbiór należy wpisać: Potwierdzam odbiór materiałów do zajęć z …………….w dniach
………….. oraz podpisać się imieniem i nazwiskiem. Odbieranie materiałów do pracy własnej oraz
korespondencja mailowa z nauczycielem stanowi potwierdzenie obecności i jest warunkiem
przystąpienia do egzaminu. Prace kontrolne w przypadku słuchaczy semestru szóstego należy
odesłać na służbowy adres mailowy nauczyciela danego przedmiotu. W sytuacji braku możliwości
napisania pracy na komputerze można napisać ją odręcznie i wysłać nauczycielowi w formie zdjęcia.
Zaplanowany dla klasy 3LZA na 05.04.2020r. egzamin semestralny z matematyki odbędzie się w
późniejszym terminie. O sposobie organizacji egzaminów zaplanowanych na 18 i 19.04.2020r. w
sytuacji przedłużenia obowiązujących na ten moment rozwiązań zostaną Państwo poinformowani
drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej CKZiU. Słuchaczy klas 1LZA, 2LZA i 2LZB
prosimy o wstrzymanie się z przesyłaniem prac kontrolnych drogą elektroniczną do czasu
wprowadzenia kolejnych rozwiązań. Ponadto informuję, że przez podany przez nauczyciela adres
mailowy mogą Państwo odbywać konsultacje przedmiotowe.
Wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisy
prawa oświatowego obligują słuchaczy do podejmowania aktywności polegającej na kształceniu się
na odległość. Dlatego niezbędne jest pilne podanie przez słuchaczy opiekunom klas aktywnych
adresów poczty elektronicznej, które będą wykorzystywane do nauki.

