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Klasyfikacja maturalna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych online

Drodzy Państwo,
Słuchacze,
Nie wiadomo jeszcze, kiedy i czy w ogóle słuchacze szkół CKZiU nr 3 ( Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,
także szkół ponadpodstawowych) wrócą do szkoły. Więcej czytaj
https://www.kuratorium.gda.pl/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji-nowe-rozwiazania-w-zwiazku-zczasowym-ograniczeniem-funkcjonowania-szkol-i-placowek/
Taki stan nie ma jednak wpływu na kalendarz zakończenia roku szkolnego klas III maturalnych Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKZiU nr 3!
W dniu 24. kwietnia 2020 r. zakończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla słuchaczy ostatnich klas
liceum stacjonarnego i zaocznego, w związku z powyższym do tego dnia zostaniecie Państwo ostatecznie
sklasyfikowani.
Informuję, że Rada Pedagogiczna cz. I odbyła się dnia 21.marca 2020 r. Natomiast osoby, które z przyczyn
usprawiedliwionych nie wzięły udziału w sesji egzaminacyjnej semestru szóstego, ale uczestniczyły w sesji
poprawkowej będą sklasyfikowane online podczas cz.2. e:posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 20.kwietnia
2020r. Nauczyciele, przesyłane przez Państwa prace ocenili i sklasyfikowali w sposób zdalny.
Przypominam, że w przypadku maturzystów myślimy o klasyfikacji semestralnej i końcowej. O obu ocenach
decydują nauczyciele z danego przedmiotu. Semestralne oceny klasyfikacyjne dotyczą ostatniego semestru
klasy III, końcowe oceny klasyfikacyjne - wszystkich semestrów danego przedmiotu. Maturzysta aby móc
ukończyć szkołę - musi uzyskać oczywiście pozytywne oceny klasyfikacyjne - semestralne i końcowe.
W naszej szkole istnieje wewnątrzszkolny system oceniania, który pozwala na wystawienie Państwu ocen
końcowych biorąc pod uwagę zarówno oceny z prac semestralnych, jak i testów próbnej matury
(wewnątrzszkolnych oraz Matury z Operonem i OKE), oceny z egzaminów ustnego i pisemnego - słowem
wszystkich ocen, jakie uzyskali Państwo z danego przedmiotu ogółem. Mogę Państwa zapewnić, że grono
pedagogiczne CKZiU nr 3 poznało Was przez ostatnie trzy lata doskonale. Dlatego nauczyciele poszczególnych
przedmiotów nie mieli żadnego problemu z wystawieniem ocen końcowych, także na podstawie ogólnej
znajomości wiedzy danego słuchacza! Nauczyciele dokładnie wiedzą, co każdy z Państwa umie, poznawaliśmy
się wspólnie, zarówno podczas konsultacji zbiorowych i indywidualnych, wyjazdów do muzeów, udziału w
różnorodnych projektach pozaszkolnych, zwiedzania zakładów przyszłych pracodawców etc. Ufam, że mając tę
wiedzę, sprawiedliwie Państwa ocenią, jak zawsze .
W naszej Szkole istnieje też tradycja - po ostatniej radzie klasyfikacyjnej - Wyboru Słuchacza Roku, tym razem
1919 -2019, zgłaszanego przez gremium pedagogiczne. Ciekawi Państwa, kto zostanie Słuchaczem 20-lecia
Szkoły? Propozycje przyjmują jeszcze wychowawcy klas trzecich do dnia 20.04.2020r. i godziny 15:00.
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