ANKIETA KATECHETY 2020/2021
I. DANE PERSONALNE (wyłącznie do wiadomości Wydziału Katechetycznego):
1. Nazwisko i imię katechety, tytuł/stopień naukowy ............................................................................
2. Adres e-mail (koniecznie aktualny!) ................................................................................................
3. Adres zamieszkania (dokładny): ........................................................................................................
4. Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego ........................................ / .......................................
5. Parafia i dekanat zamieszkania ................................................................. / ………………………...
6. Pełnione funkcje (w diecezji, w parafii, w szkole, inne) ..................................................................
.................................................................................................................................................................
7. Stopień awansu zawodowego (stażysta, n. kontraktowy, n. mianowany, n. dyplomowany - podkreślić)
Rok uzyskania aktualnego stopnia awansu zawodowego ………………………………………………
8. Kontynuacja stażu na nauczyciela .....................................: od ........................ do ...........................
9. Rok rozpoczęcia pracy katechetycznej: ...............................................................................................

II. KATECHIZACJA
1. Ważność skierowania do nauczania religii: na czas określony, na czas nieokreślony – podkreślić.
2. Grupy dziecięce, młodzieżowe prowadzone w parafii (wymienić) ....................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. Podjęte lub kontynuowane w ostatnim roku szkolnym działania w szkole o charakterze religijnym
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Realizacja zdalnego nauczania (Jak konkretnie ono wyglądało?)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Największa trudność związana z nauczaniem zdalnym (kształceniem na odległość) realizowanym
w II semestrze roku szkolnego 2019/2020
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Ankietę należy przekazać do Wydziału Katechetycznego do dnia 25 września 2020 roku.

Proszę wypełnić dokładnie dla każdej szkoły i parafii oddzielnie
(w przypadku zespołu szkół proszę w kolumnach: 3, 4, 5 i 6 podać poziomy – klasy lub liczbę godzin
osobno dla każdego typu szkół: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna)

1
Parafia
zatrudnienia

2
Pieczątka szkoły / przedszkola

3
Które
poziomyklasy (I, II...)

4
Łączna liczba
godzin katechezy prowadzonej przez
katechetę
w tej szkole

5
Liczba wszystkich uczniów
w klasach katechizowanych
przez katechetę

6
Liczba uczniów biorących udział
w katechezie

Które
poziomyklasy (I, II...)

Łączna liczba
godzin katechezy prowadzonej przez
katechetę
w tej szkole

Liczba wszystkich uczniów
w klasach katechizowanych
przez katechetę

Liczba uczniów biorących udział
w katechezie

Które
poziomyklasy (I, II...)

Łączna liczba
godzin katechezy prowadzonej przez
katechetę
w tej szkole

Liczba wszystkich uczniów
w klasach katechizowanych
przez katechetę

Liczba uczniów biorących udział
w katechezie

Dekanat zatrudnienia

Podręcznik (wydawnictwo):

Parafia
zatrudnienia

Pieczątka szkoły / przedszkola

Dekanat zatrudnienia

Podręcznik (wydawnictwo):

Parafia
zatrudnienia

Pieczątka szkoły / przedszkola

Dekanat zatrudnienia

Podręcznik (wydawnictwo):

RAZEM

(proszę wypełnić koniecznie!):
a) nauczanie innego przedmiotu (jakiego, ile godzin tygodniowo?) ....................................................................
b) inna praca – tygodniowy wymiar godzin ..........................................................................................................
W przypadku przedszkoli (zespołów szkolno-przedszkolnych) podać:
 liczbę jednostek dydaktycznych – np. 2 jedn.
 poziomy – grupy wiekowe (4-, 5-, 6-latki)
 łączna liczba godz. – np. 18 + 4 jedn.
……………………………………..
(podpis katechety)

