Wymagania dotyczące przedłużenia misji w Szkole Katechistów Archidiecezji Poznańskiej
Przedłużenie misji na kolejny rok związane jest ze spełnieniem następujących warunków:
1. Uczestnictwem w dwóch zjazdach formacji stałej (na wiosnę i jesienią) i uzyskaniem wpisu,
w karcie zaliczeń, na podstawie obecności w zajęciach.
W formacji stałej są zobowiązani do uczestniczenia wszyscy absolwenci Szkoły Katechistów, także
osoby, które ukończyły studia teologiczne bądź są nauczycielami religii w szkole.
2. Odbyciem trzydniowych, zamkniętych rekolekcji organizowanych przez Szkołę Katechistów.
W przypadku uczestnictwa w innych rekolekcjach, nie organizowanych przez Szkołę Katechistów,
należy to mieć potwierdzone przez osobę prowadzącą rekolekcje w karcie zaliczeń lub na osobnym
zaświadczeniu, które należy dołączyć do karty. Uczestniczenie w trzy dniowych (bez możliwości
skrócenia) rekolekcjach organizowanych przez Szkołę Katechistów jest obligatoryjne, co najmniej raz
na dwa lata (czyli najwyżej co drugi rok uczestniczenie w innych rekolekcjach spełnia wymaganie
potrzebne do przedłużenia misji).
3. Prośbą Księdza Proboszcza o misję dla katechisty, która powinna zostać odnotowana na karcie
zaliczeń z odpowiednia pieczęcią parafii.
4. Złożeniem opłaty w wysokości 50 zł
5. Oddaniem w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada końca danego roku formacji stałej
karty z uzupełnionymi zaliczeniami.
OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WSZYSTKICH WARUNKÓW BĄDŹ NIE ZŁOŻĄ
W TERMINIE ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW, NIE BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ
PRZEDŁUŻENIA MISJI NA KOLEJNY ROK DO PEŁNIENIA FUNKCJI KATECHISTY
W PARAFII.
Informacje dodatkowe:
Osoby, które w ramach formacji stałej nie spełnią jednego z warunków (poza oddaniem w terminie
dokumentów), mogą otrzymać warunkowo przedłużenie misji. Taka sytuacje dopuszcza się tylko raz
w ramach całej formacji.
W przypadku zaistnienia problemów z uczestnictwem w formacji ciągłej lub gdy osoba kolejny raz nie
spełni przewidzianych warunków, lub nie wywiąże się z ich większej ilości, nie otrzyma przedłużenia
misji i zostanie zawieszona na rok w prawach wykonywania funkcji katechisty. Taka informacja
zostanie przesłana do Księdza Proboszcza.
Ponowienie uczestnictwa w formacji stałej w kolejnym roku, skutkuje przedłużeniem misji na
kolejny rok, bez żadnych dodatkowych warunków.
Z poważaniem
Ks. Jacek Hadryś
Dyrektor Szkoły Katechistów

