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 Koordynator edukacji religijnej 
 

 Przegląd 

Koordynator uczestniczy i wspiera wstępną i bieżącą katechetyczną misję kościoła. On/ona nadzoruje 

funkcjonowanie parafialnego programu edukacji religijnej dla dzieci nieuczęszczających do 

katolickiej szkoły, poprzez prowadzenie i wspieranie katechistów. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Utrzymuje listę z kontaktami do wszystkich Katechistów edukacji religijnej. 

 Zapewnia, że wszelkie zmiany w wykazie katechistów są przekazywane niezwłocznie do 

Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy. 

 Jest odpowiedzialny za rekrutację katechistów i wszystkich innych wolontariuszy 

programu edukacji religijnej. 

 Szkoli, nadzoruje i ewaluuje katechistów i wszystkich innych wolontariuszy. 

 Przypisuje katechistów do odpowiednich klas. 

 Organizuje pomieszczania na lekcje. 

 Spotyka się regularnie z katechistami oferując im wsparcie, sugestie i ewaluacje odnośnie 

bieżących i przyszłych lekcji edukacji religijnej. 

 Zapewnia, że lekcje katechistów są zgodne z zatwierdzonym przez parafię programem 

nauczania. 

 Jest odpowiedzialny za zastąpienie katechety przypadku, gdy któryś odwoła swoje 

przyjście, w ostatniej chchwili. 

 Współpracuje z proboszczem i innymi członkami personelu parafii, integrując obszar 

swojej pracy z ogólnym wysiłkiem wspólnoty. 

 Jest odpowiedzialny za komunikację z rodzicami/opiekunami. 

 Ogłasza i nadzoruje rejestrację. 

 Zapewnia, że odpowiednie materiały są dostępne dla programu i poleca zakup 

potrzebnych proboszczowi. 

 Przygotowuje kalendarz imprez na rok szkolny. 

 Jest dostępny na spotkania i szkolenia zarówno na szczeblu parafialnym jak i 

diecezjalnym. 

 Planuje, koordynuje i jest obecny przy planowaniu spotkań zgodnie z potrzebami. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwa w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest członkiem w pełni zainicjowanym w Kościele katolickim, zgodnie z wymogami. 

 Musi mieć, co najmniej 21 lat.. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Powinien mieć doświadczenie, jako katecheta. 

 Oficjalne szkolenie jest zalecane. 

 Jest zaznajomiony z procesem i aspektami pedagogicznymi związanymi z koordynacją i 

prowadzeniem programu edukacji religijnej dla dzieci. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne.  

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 W nagłych przypadkach wie, z kim się kontaktować i/lub zna procedury. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Ma postawę osoby pomocnej, wspierającej i niezagrażającej w pracy z dziećmi i ich 

rodzicami. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Zwraca uwagę na szczegóły. 

 Ma w sobie ducha hojności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie przez odchodzącego Koordynatora 

edukacji religijnej lub archidiecezję Toronto, poprzez Biuro formacji uczniów. 

 

 Grupa uczestników 

Inni katechiści edukacji religijnej & wolontariusze, dzieci, rodzice/opiekunowie i liderzy w 

ramach wspólnoty parafialnej. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

 Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 
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 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do rozwoju duchowego dzieci. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze, szkoleniowe oraz organizacyjne. 

Możliwość pracy społecznej i nabrania doświadczenia do wykorzystania w szkole bądź dla 

awansowania kariery. 

Jest to pozycja wolontariatu, która wymaga zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień / ___ 

godzin miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w regularnie odbywających się zebraniach. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane.  

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

Kolejne spotkania z uczestnikiem mogą być prowadzone. 
 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji Koordynator edukacji religijnej 

 

obecnie praktykowane w _____________________________________________. 

                                        (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


