
Sprawozdanie z hospitacji 

Rok formacji 2018/2010 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko i imię kandydata na katechistę/ miejsce formacji 

Miejsce hospitacji  

Data / czas trwania 

katechezy 

 

Temat katechezy  

Ilość osób biorąca 

udział w katechezie? 

 

Jakie cele chciał 

zrealizować katechista? 

 

Jakich sposobów   

/metod /aktywizacji 

użył katechista, aby 

dotrzeć do odbiorcy  

i go zaciekawić 

poruszaną tematyką? 

 

Z jakimi trudnościami 

spotkał się katechista? 

 

Jak spróbował sobie 

poradzić  

z pojawiającymi się 

trudnościami? 

 

Opisz nastawienie 

katechizowanych i ich 

ewentualne reakcje 

 

 



Czy pojawił się dialog 

z katechistą? Wskaż 

poruszane tematy. 

 

 

 

 

Dodatkowe ważne 

informacje 

 

 

 

 

 

 

  



Zaliczenie hospitacji 

Warunkiem zaliczenia jest odbycie dwóch hospitacji u aktualnie posługujących w parafiach katechistów 

i dokładne wypełnienie karty hospitacyjnej. W tym celu należy zgłosić się do parafii, gdzie katechezy 

dla dorosłych głosi katechista świecki. Prosimy o zgłoszenie swojej obecności na katechezie i 

uzyskanie podpisu potwierdzającego obecność na kartach zaliczeniowych.  

W razie trudności ze znalezieniem odpowiedniej miejsca hospitacji można zgłosić się do parafii pw. 

Maryi Królowej w Poznaniu na Wildzie lub w przypadku filii w Wolsztynie odbyć hospitację 

prowadzoną przez księdza. 

Jest możliwość udziału w katechezach prowadzonych przez katechistów dla rodziców dzieci 

komunijnych w małych grupach i w katechezie indywidualnej przed chrztem tylko po wcześniejszym 

zgłoszeniu u p. Malwingi Marcinkowskiej-Cichockiej tel. 61 833 15 90 poniedziałek - piątek 9:00 - 

11:00 i 16:00 - 18:00 

OTRZYMANIE MISJI 

Warunkiem otrzymania misji jest uzyskanie wszystkich zaliczeń na karcie zaliczeniowej, dostarczenie 

dwóch sprawozdań z hospitacji i potwierdzenia dwóch katechez odbytych w ramach stażu, czyli 

prowadzonych osobiście. Do dokumentów powinna zostać dołączona prośba ks. Proboszcza skierowana 

do Ks. Arcybiskupa z prośba o wydanie misji kanonicznej do posługi katechisty w danej parafii. 

. 

  



KARTA ZALICZENIOWA 

ROK FORMACJI 2015/2016 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko i Imię 

………………………………………………………………………………………………… 

Parafia 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY DATA 
PODPIS 

PROWADZĄCEGO 

Formacja 

dogmatyczno-moralna 
ks. prof. P. Bortkiewicz 

  

Formacja 

dogmatyczno-biblijna 
ks. dr Jacek Zjawin 

  

Formacja duchowa ks. prof. Jacek Hadryś   

Formacja pastoralna dr J. Kurosz   

Formacja 

pedagogiczno-

katechetyczna 

dr Anna Wieradzka-

Pilarczyk /odpowiedzialna/ 

  

Warsztaty mgr D. Jackowiak 
  

  

Hospitacje    

ZALICZENIE STAŻU /CZERWIEC – LISTOPAD 2016/ 

DATA 
TEMAT 

KATECHEZY 
UWAGI OPIEKUNA I PODPIS 

   

 

 

 

   

 

 

 

 


