UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci:
 zatrudnieni na czas nieokreślony, którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2014 r., a ubiegają
się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat;
 dotąd zatrudnieni na czas określony [minimum 3 lata i są nauczycielami kontraktowymi /
mianowanymi] i po raz pierwszy ubiegają się o zatrudnienie na czas nieokreślony oraz misję
kanoniczną na 3 lata.
W obu przypadkach warunkiem pozytywnego załatwienia prośby katechety(ki) jest:
a/ posiadanie przez Wydział wszystkich dokumentów personalnych wymaganych przy zatrudnieniu;
b/ systematyczny udział w formacji permanentnej dla katechetów, w tym przynajmniej 1-2 razy
udział w rekolekcjach w minionym 3. lub 5. leciu;
c/ systematyczne dostarczanie do Wydziału Katechetycznego programowania dydaktycznego nauki
religii w minionym 3. lub 5 leciu;
d/ systematyczne dostarczanie do Wydziału Katechetycznego rocznego sprawozdania z działalności
katechetycznej w szkole i w parafii w minionym 3. lub 5. leciu;
e/ udokumentowana w Wydziale Katechetycznym 1 hospitacja przeprowadzona przez księdza
proboszcza na wniosek Wydziału w minionym 3. lub 5. leciu.

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY
1.

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………...

2.

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………

3.

Parafia zatrudnienia p.w. ……..…………………………………………………………

4.

Adres parafii …………………………………………………………………………….

5.

Dekanat …………………………………………………………………………………

Wykształcenie teologiczne: (proszę podkreślić właściwe) dr teol., lic. teol., mgr teol.,
lic. zaw. teol., kolegium katechetyczne (teologiczne)
6.

Aktualny stopień awansu zawodowego:
n. kontraktowy, n. mianowany, n. dyplomowany; rok uzyskania ...................................

7.

Pełnione funkcje w szkole ………………………………………………………………

8.

Zadania dodatkowe przydzielane na początku roku szkolnego lub w jego trakcie:
 w szkole …………………………………………………………………………
 w parafii ………………………………………………………………………...

9.

Zadania podjęte z własnej inicjatywy:
 w szkole …………………………………………………………………………
 w parafii ………………………………………………………………………...

10.

Co Pan(i) / Siostra uważa za swój największy sukces w dziedzinie:
 dydaktycznej ……………………………………………………………………
 wychowawczej …………………………………………………………………
 opiekuńczej ……………………………………………………………………..
 duszpasterskiej ………………………………………………………………….

11.

Co Panu(i) / Siostrze nie udało się osiągnąć w dziedzinie:
 dydaktycznej ……………………………………………………………………

 wychowawczej ………………………………..………………………………
 opiekuńczej ……………………………………………………………………..
 duszpasterskiej ………………………………………………………………….
12.

Co Pan(i) / Siostra uważa za największe niepowodzenie:
 w nauczaniu religii w szkole ……………………………………………………
 w duszpasterstwie uczniów ………………………………………………….….

13.

W jaki sposób Pan(i) / Siostra radzi sobie z zaistniałymi trudnościami?
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…

14.

Na czym polega Pana(i) / Siostry praca z uczniami:
 zdolnymi ………………………………………………………………………...
 słabymi ………………………………………………………………………….
 zaniedbanymi wychowawczo …………………………………………………..

15.

Jak Pan(i) / Siostra ocenia współpracę z rodzicami:
 w szkole …………………………………………………………………………
 w parafii ………………………………………………………………………...

16.

Ile razy był(a) Pan(i) / Siostra hospitowany(a) przez: (proszę podkreślić właściwe)
 dyrektora szkoły: 0, 1, 2, 3, 4, 5
 wizytatora wydelegowanego przez Kurię Biskupią: 0, 1, 2, 3, 4, 5

17.

Jak Pan(i) / Siostra ocenia współpracę w parafii zatrudnienia ( proszę podkreślić
właściwe):
 z księdzem proboszczem: bardzo dobrze, dobrze, źle, bardzo źle
 z innymi katechetami: bardzo dobrze, dobrze, źle, bardzo źle

18.

Na czym polega Pana(i) / Siostry udział w realizacji planu duszpasterskiego w parafii
zatrudnienia: (proszę podkreślić właściwe);
− Przygotowanie niedzielnej i świątecznej Eucharystii dla uczniów
− Przygotowanie Mszy św. Roratniej dla uczniów
− Przygotowanie misterium w okresie Bożego Narodzenia, Męki Pańskiej w
okresie Wielkiego Postu, Niedzieli Papieskiej, inne ………………………...…………
…………………………………………………………………………………………
………………….………………….………………….………………….……………
(proszę podkreślić właściwe)

− Udział w katechezie parafialnej (na czym polega) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
− Pełnienie dyżurów podczas: Mszy św. z udziałem uczniów, nabożeństw z udziałem
uczniów, spowiedź przed I Piątkiem Miesiąca, rekolekcje adwentowe, rekolekcje
wielkopostne, inne …………………………………………………………………….
(proszę podkreślić właściwe)
− Zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu w parafii: uroczystości I Komunii św.,
Bierzmowania, Bożego Ciała, Misji Parafialnych, inne ……………………………
…………………………………………………………………………………………
(proszę podkreślić właściwe)
− Prowadzenie Eucharystycznego Ruch Młodych, Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, inne grupy ……………………………………………………………….
(Proszę podkreślić właściwe)
− przeprowadzanie konkursów (ile i na jaki tematy) ….………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
− przeprowadzanie olimpiady teologii katolickiej (ile i na jaki tematy) ………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
− Organizowanie pielgrzymek: jak często − 1, 2, 3, 4, 5, i więcej; dokąd ………...……
…………………………………………………………………………………………...
– Inne formy działalności (proszę wymienić) …………………......................................
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
19.

W jaki sposób Pan(i) / Siostra wzbogacił(a) swój warsztat pracy: kompletuję
odnowione narzędzia pracy katechety: podstawa programowa, program nauczania,
podręczniki metodyczne, środki dydaktyczne – jakie (proszę podkreślić właściwe)

20.

W jaki sposób Pan(i) / Siostra troszczy się o swój rozwój:
a) duchowy:
− udział w rekolekcjach dla katechetów [tak / nie], kiedy ...................................
.......................……..........................………......................................................…
− udział w dniach skupienia dla katechetów − ile razy: 0, 1, 2, 3, 4, 5 i więcej
b) intelektualny:

− udział we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich − ile razy: 0, 1, 2, 3, 4, 5.
− udział w warsztatach dla katechetów − ile razy: 0, 1, 2, 3, 4, 5 i więcej
− prenumerowanie i czytanie czasopism teologicznych [tak / nie]. Proszę
wymienić jakie: ....................................................................................................
....…………..……...............……………...................................………
− czytanie książek z zakresu: teologii, psychologii, pedagogiki, dydaktyki
(proszę podkreślić z której dziedziny)
21.

W jaki sposób Pan(i) / Siostra chciałby(aby) usprawnić swoją posługę słowa w szkole,
w parafii?
…………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................

22.

Swoje samopoczucie jako katechety Pan(i) / Siostra określa jako: bardzo dobre, dobre,
średnie, bardzo złe (proszę podkreślić właściwe)
SAMOOCENA KATECHETY (Proszę wypełnić arkusz samooceny)

Niektóre cechy sprzyjające sukcesom w pracy katechetycznej

Wysoka (5)

Samoocena Katechety
Średnia
Niska
(3)
(1)

Bez oceny (0)

1. Powołanie katechetyczne − radość z pełnionej posługi
słowa Bożego
2. Moja wiara, nadzieja miłość
3. Przekonanie, że efekty działania zależą od mojego
świadectwa życia w przyjaźni z Chrystusem
4. Moja modlitwa za uczniów
5. Poczucie własnej wartości
6. Reagowanie na niepowodzenia wzmożoną modlitwą i
wysiłkiem

7. Wytrwała praca nawet przy braku pochwał, nagród
czy aprobaty przełożonych w szkole i parafii
8. Współpraca w realizacji szkolnego programu
wychowawczego
9. Gotowość do podejmowania działań w
duszpasterstwie parafialnym
....................................., dnia ................... 2014 r.
Imię i nazwisko katechety
Za zgodność:
(Podpis ks. Proboszcza i pieczęć parafii)

