KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

HOSPITACJA PRACY KATECHETY
Na pytania odpowiadają wszyscy katecheci – księża / siostry zakonne / katecheci świeccy – zatrudnieni w
parafii, w której odbywa się wizytacja kanoniczna. Wypełniony formularz oddają Księdzu Proboszczowi.

PROSZĘ PODAĆ NASTĘPUJĄCE DANE O SOBIE:
a/ Imię i nazwisko katechety(ki) ...............................................................................................................
b/ Wykształcenie: dr z teologii, mgr teologii z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym; licencjat z
teologii z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym; kolegium katechetyczne [podkreśl właściwe].
c/ Staż pracy ............................
d/ Awans zawodowy: nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel
dyplomowany [podkreślić właściwe].
e/ Typ i adres szkoły ..................... ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
f/ Tytuł i adres parafii zatrudnienia .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
g/ Dekanat..........................................................................................................................................................
PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

1. Czy katechet(ka) wypełnił(a) arkusz programowania materiału z religii na bieżący rok szkolny?
TAK/NIE. Jeśli nie to dlaczego? .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Czy wypełniony arkusz programowania materiału z religii został przekazany do Wydziału
Katechetycznego i Księdzu Proboszczowi parafii zatrudnienia?
TAK/NIE. Jeśli nie to dlaczego? .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. Czy do dziennika lekcyjnego są wpisywane na bieżąco przeprowadzone katechezy? TAK/NIE.
Jeśli nie to dlaczego? ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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4. Jak kształtuje się frekwencja uczniów na katechezie na przestrzeni czterech ostatnich lekcji:
a/ lekcja I:

obecnych ......./......; nieobecnych ....../......; usprawiedliwionych ....../......

b/ lekcja II:

obecnych ......./......; nieobecnych ....../......; usprawiedliwionych ....../......

c/ lekcja III:

obecnych ......./......; nieobecnych ....../......; usprawiedliwionych ....../......

d/ lekcja IV:

obecnych ......./......; nieobecnych ....../......; usprawiedliwionych ....../......

5.

Ilu uczniów posiada na własność:

a/ podręcznik do nauki religii ....../......;
b/ zeszyt ćwiczeń [szkoła podstawowa] ....../......;
c/ zeszyt ucznia ....../......
d/ Jeśli nie posiadają to dlaczego? ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
6. Czy katecheta(ka) ma do dyspozycji:
a/ własną salę? TAK/NIE.
b/ łącznie z innymi nauczycielami? TAK/NIE.
7. W jakie środki dydaktyczne z przeznaczeniem dla katechezy jest wyposażona sala szkolna?
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. Czy katecheta(ka) sam(a) przygotowuje środki dydaktyczne wynikające z tematu danej jednostki
lekcyjnej? TAK/NIE. Jeśli tak to jakie ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. Czy katecheta(ka) posiada na własność podręczniki metodyczne do klas, w których prowadzi katechezy?
TAK/NIE. Jeśli tak to jakie [wymienić]........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
10. Czy w bibliotece szkolnej są książki o treści religijnej, które można polecić uczniom jako lekturę?
TAK/NIE. Jeśli nie to czy katecheta(ka) podjął(ęła) jakieś starania u dyrektora szkoły i z jakim
skutkiem?..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
11. Czy katecheta(ka), zwłaszcza początkujący, przygotowuje się do katechezy poprzez pisanie konspektu?
TAK/NIE. Jeśli nie to dlaczego? ................ .................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................
12. Czy katecheta(ka) uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły? TAK/NIE.
Jeśli nie to dlaczego? .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. Czy katecheta(ka) uczestniczy w zajęciach formacyjno-kształceniowych organizowanych przez
Wydział Katechetyczny? TAK/NIE. Jeśli nie to dlaczego? ............................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
14. Czy katecheta(ka) prowadzi okresowe spotkania z rodzicami przewidziane regulaminem szkoły?
TAK/NIE. Jeśli nie to dlaczego? ...... ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Jaki procent ................ rodziców w nich uczestniczy.
15. Czy katecheta(ka) na terenie szkoły prowadzi przewidziane w Porozumieniu między ministrem
Edukacji Narodowej a Episkopatem Polski w ramach zajęć pozalekcyjnych grupy o charakterze religijnospołecznym:
a/ Eucharystyczny Ruch Młodych ( w szkole podstawowej i gimnazjum) ? TAK/NIE;
b/ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (w szkole podnadgimnazjalnej)? TAK/NIE.
c/ Inne ...............................................................................................................................................................
d/ Jeśli tak to: podać: ilość grup ............; liczbę członków w grupach ...........................................................
16. Czy katecheta organizuje w szkole wieczornice wynikajace z roku liturgicznego, np. uroczystość św.
Mikołaja, jasełka. TAK/NIE. Jeśli nie to dlaczego...........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
17. Czy katecheta(ka) uczestniczy w duszpasterstwie dzieci/młodzieży przy parafii: TAK/NIE.
a/ Jeśli nie to dlaczego? ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
b/ Jeśli tak to proszę podać formy współpracy ................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
18. Czy w szkole obok lekcji religii jest prowadzona etyka. TAK/NIE. Jeśli tak to proszę podać:
a/ Klasy ........................................................................
19. Czy lekcje religii odbywają się w siatce godzin. TAK/NIE.
a/ Jeśli nie to dlaczego? ...................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................
b/ Jakie są podejmowane kroki, nauka religii odbywała się zgodnie z rozporządzeniem MEN? ...................
...........................................................................................................................................................................
20. Czy katecheza odbywa się:
a) w każdej klasie osobno. TAK / NIE
b) w klasach łączonych, ale na tym samym poziomie(1a + 1b). TAK/NIE
c) w klasach łączonych ale różnych poziomów(I+II). TAK/NIE

Data ..................................................
Podpis katechety(ki)
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B. HOSPITACJA KATECHEZY
Temat katechezy: .............................................................................................................................................................
klasa ...........................................
Podręcznik metodyczny …………………………………………………………………………………………………
Ogniwa lekcji religii
Modlitwa na
rozpoczęcie katechezy

Czynności wstępne:
- Spraw. obecności
- Spraw. wiadomości
z ostatatniej lekcji
- Spraw. zadania
domowego

Zainteresowanie
tematem i celami
katechezy

Rozwinięcie tematu wg
planu lekcji
[wezwanie Boże]

Opis
treści, metod, form i środków dydaktycznych

Ocena hospitującego przebiegu
poszczególnych ogniw katechezy
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Pogłębienie
[odpowiedź ucznia]

Treść zapisu lekcji w
zeszycie ucznia

Temat zadania
domowego

Modlitwa kończąca
katechezę

OPISOWA OCENA JEDNOSTKI METODYCZNEJ PRZEZ HOSPITUJĄCEGO

podpis hospitującego

........................................., dnia ..........................… r.
Uwaga! Niniejszy dokument (kserokopię) należy przesłać do Wydziału Katechetycznego. Jest on potwierdzeniem przeprowadzonej hospitacji oraz
jest brany pod uwagę przy przedłużaniu misji kanonicznej.

