
 

 

SPRAWOZDANIE  KATECHETYCZNE – rok szkolny 2021/2022 

 
 Proszę wypełnić kwestionariusz z danymi za rok szkolny 2021/2022 i w nieprzekraczalnym terminie                         

do 20 września 2021 r. przesłać w wersji papierowej lub skan w wersji elektronicznej                                                                   

do Wydziału Katechetycznego 

 

 

 

 

 

Parafia ...................................................... 
                         pieczątka podłużna   

 

 

................................................................... 
imię i nazwisko księdza proboszcza 

................................... 
Miejsce i data wystawienia 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. PLACÓWKI OŚWIATOWE 

 

1. Placówki oświatowe w parafii 

 

rodzaj placówki liczba 

ogółem 

publiczne niepubliczne 

liczba 
 

z pełnym 

wymiarem 

katechezy 

z 

niepełnym 

wymiarem 

katechezy 

bez 

katechezy 

liczba 
 

z pełnym 

wymiarem 

katechezy 

z 

niepełnym 

wymiarem 

katechezy 

bez 

katechezy 

przedszkola          

szkoły podstawowe           

licea ogólnokształcące          

technika          

szkoły branżowe I st.          

szkoły branżowe II st.          

szkoły specjalne          

inne*)          

RAZEM          

 

 

 

 



 

2. Placówki katolickie w parafii 

 

rodzaj placówki liczba 

przedszkola  

szkoły podstawowe  

licea ogólnokształcące  

technika  

szkoły branżowe I st.  

szkoły branżowe II st.  

szkoły specjalne  

inne*)  

RAZEM  

 

*) ośrodki wychowawcze (specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze), młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki 

resocjalizacyjne, szkoły w szpitalach, sanatoriach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, itp., w których prowadzona jest 

katechizacja) 
 

 

 

II. UCZNIOWIE 

 

1. Liczba uczniów na lekcjach religii 

 

rodzaj placówki 

liczba uczniów 

w placówkach 

ogółem 

liczba uczniów 

wyznania 

rzymskokatol. 

uczęszczających 

na religię 

 

procent uczniów 

wyznania 

rzymskokatol. 

uczęszczających  

liczba uczniów 

uczęszczających 

na religię 

wszystkich 

wyznań 

procent 

uczniów 

uczęszczających 

na religię 

wszystkich 

wyznań 

przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szk. podst. 
     

szkoły podstawowe bez 

oddziałów przedszkolnych 
     

licea ogólnokształcące      

technika      

szkoły branżowe I st.      

szkoły branżowe II st.      

szkoły specjalne      

inne*)      

RAZEM      

 

  

 

 

 



III. KATECHECI: 

1. Ogółem w parafii 

 
księża 

diecezjalni 
zakonnicy 

alumni/ 
diakoni 

siostry 

zakonne 
świeccy*) razem 

ogólna liczba 

katechetów w parafii 
    

M: 
K: 

 

     *) M – mężczyźni, K – kobiety 

2. Katecheci według wieku 

Wiek 
do 30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat 56-60 lat 61+ lat 

 
 

 
      

 

 

3. Katecheci w poszczególnych typach szkół publicznych i niepublicznych*) 

 

typ placówki liczba katechetów 

przedszkola  

szkoły podstawowe  

licea ogólnokształcące  

technika  

szkoły branżowe I st.  

szkoły branżowe II st.  

szkoły specjalne  

inne*)  

RAZEM  
*) ogólna liczba katechetów nie będzie się pokrywała z liczbą katechetów w poszczególnych typach szkół, bo jeden katecheta może uczyć  

w kilku placówkach (np. w dwóch szkołach podstawowych, w trzech przedszkolach itp.) 

 

4. Wykształcenie nauczycieli religii 

 
ze stopniem 

doktora 
teologii 

z tytułem 

mgra teologii 

z tytułem mgra 

innych nauk  

(po studiach 
podyplomowych  

z teologii) 

z tytułem licencjata 

zawodowego  
z teologii 

absolwenci 

kolegium 

teologicznego  
(bez tytułu licencjata 

zaw.) 

inne 

wykształcenie 

księża diec.       

zakonnicy       

alumni/diakoni       

siostry       

świeccy       

RAZEM       

 

5. Katecheci według stopnia awansu zawodowego 

 stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 
honorowi 

profesorowie 

oświaty 

księża diec.      

zakonnicy      

alumni/diakoni      

siostry      

świeccy      

RAZEM      

 

 



 

KATECHECI W PARAFII 

 

Nazwisko i imię katechety  

zatrudnionego w Parafii 

(ksiądz, siostra zakonna, 

osoba  świecka) 

 

Staż 

(rok pracy) 

Stopień 

awansu:  

stażysta,  

kontraktowy,  

mianowany,  

dyplomowany 

 

Miejsce pracy katechety 

( proszę podać nazwę placówki,  

adres i telefon) 

 

Ilość 

katechizowa-

nych klas  

 
Ilość 

wszystkich 

godz.  

w  tygodniu 

      

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

      

 

 

      

 

 
 

 

 


