
Pieczątka parafii                                Bardzo prosimy o zwrot kwestionariusza do 30.09.2020 r. 

 
 

KWESTIONARIUSZ KATECHETYCZNY 

 

 

Parafia …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………... 

 

          Dekanat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I. Katecheci 
Prosimy o podanie następujących danych – imię i nazwisko katechety, stopień awansu, tytuł zawodowy 
lub stopień naukowy, ilość godzin katechezy i innych przedmiotów w poszczególnych szkołach.  
 

 

Nazwisko i Imię  
 

stopień awansu,  
tytuł zawodowy lub stopień naukowy  

 

(S – stażysta; K – kontraktowy; M – mianowany; D – dyplomowany) 

(lic.; mgr, mgr inż.; dr) 

 

 
W jakich szkołach katechizuje? 

 
 

Prosimy wyszczególnić szkoły wchodzące  

w skład zespołów szkół 

Ilość godz. 
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PW. ŚW.  

 



 

Nazwisko i Imię  
 

stopień awansu,  
tytuł zawodowy lub stopień naukowy  

 

(S – stażysta; K – kontraktowy; M – mianowany; D – dyplomowany) 

(lic.; mgr, mgr inż.; dr) 

 

 
W jakich szkołach katechizuje? 

 
 

Prosimy wyszczególnić szkoły wchodzące  

w skład zespołów szkół 

Ilość godz. 
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II. Szkoły 

Prosimy o zachowanie kolejności: Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 

 

Lp. 

Pełna nazwa szkoły/ pieczątka szkoły 
 

W przypadku zespołów szkół prosimy o podanie dokładnej liczby 
uczniów w poszczególnych placówkach. 

Liczba uczniów 

Wszystkich 
uczniów  
w szkole 

Objętych 
katechizacją 

    

 



Lp. 

Pełna nazwa szkoły/ pieczątka szkoły 
 

W przypadku zespołów szkół prosimy o podanie dokładnej liczby 
uczniów w poszczególnych placówkach. 

Liczba uczniów 

Wszystkich 
uczniów  
w szkole 

Objętych 
katechizacją 

    



1. Ilość dzieci w wieku przedszkolnym (sześciolatki)……..……….………….……………………….….……………..….……. 

2. Ilość uczniów klas I w szkołach na terenie parafii ……………………….……………….…..…….….………………………. 

3. Ilość uczniów klas III w szkołach podstawowych na terenie parafii……………….……….…….……………………… 

4. Ilość maturzystów w szkołach na terenie parafii…………………………………………………….….………………………. 

 

III. Podręczniki w poszczególnych typach szkół (wystarczy podać informacje o wydawnictwie, np. „płockie”, 

„poznańskie”, „WAM-owskie ks. W. Kubika”, „WAM-owskie ks. Z. Marka”, Gaudium itp.)  

Przedszkole (pięcio- i sześciolatki) ………………………………………………………………..……………………..…..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Szkoła Podstawowa ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Szkoły Ponadpodstawowe ............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..... 

........................................................................................................................................................................ 

Inne ................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

IV. Katecheza parafialna 
 

Prosimy o podanie wielkości grup przygotowujących się w parafii do Pierwszej Komunii Świętej, Odnowienia 
Przyrzeczeń Chrztu Świętego, Sakramentu Bierzmowania: 

 Liczba dzieci / młodzieży 

Pierwsza Komunia Święta 
 

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego  
 

Bierzmowanie 
 

 

Prosimy wskazać formy przygotowania – np. spotkania ogólne, nabożeństwa, rekolekcje zamknięte, pielgrzymki, 
spotkania w grupach, wymienić podręczniki i pomoce wykorzystywane w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami. 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej ……………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………….…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………….… 

Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych ………………………………………………………..……..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 



Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Inne formy katechezy parafialnej ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………… 

 

V. Kto i jakie grupy dziecięce oraz młodzieżowe (koła zainteresowań) prowadzi w szkole i parafii? 

 

Imię i nazwisko katechety Grupa/koło prowadzone w parafii/szkole 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
       ……………………………………………………. 
               podpis Księdza Proboszcza 

 
 

………………………………………… , dn. ......- ...... - 2019 r.  



Biuro Programowania Katechezy - Konferencja Episkopatu Polski 
 

Kwestionariusz 2020/2021 

I. Placówki oświatowe w parafii 

rodzaj placówki liczba publiczne niepubliczne 
z niepełnym 
wymiarem 
katechezy 

bez 
katechezy 

przedszkola      

szkoły podstawowe      

licea ogólnokształcące      

technika      

szkoły branżowe I-st.      

szkoły branżowe II-st.      

szkoły specjalne      

inne*)      

 

II. Placówki katolickie w parafii 

rodzaj placówki liczba 

przedszkola  

szkoły podstawowe  

licea ogólnokształcące  

technika  

szkoły branżowe I-st.  

szkoły branżowe II-st.  

szkoły specjalne  

inne*)  

*) 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) 

 

III. Liczba placówek z lekcjami etyki 

przedszkola 
szkoły 

podstawowe 
licea 

ogólnokształcące 
technika 

szkoły 
branżowe I-st. 

szkoły 
branżowe II-st. 

szkoły specjalne 
(wszystkie typy) 

       

 

UCZNIOWIE 

I. Liczba uczniów uczęszczających na etykę 

przedszkola 
szkoły 

podstawowe 
licea 

ogólnokształcące 
technika 

szkoły 
branżowe I-

st. 

szkoły 
branżowe II-st. 

szkoły specjalne 
(wszystkie typy) 

       

 

 



II. Frekwencja na lekcjach religii 

rodzaj placówki 
liczba uczniów  
w placówkach 

liczba uczniów 
uczęszczających  

na religię 

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, ośrodki (wszystkie rodzaje)   

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII 

Jaki program (programy) obowiązuje (tytuł i numer programu) 

w przedszkolach  

w szkołach podstawowych  

w ponadpodstawowych  

w szkołach specjalnych 
 

KATECHECI W PARAFII: 

I. Ogółem w parafii 

 
księża 

diecezjalni 
zakonnicy 

alumni/ 

diakoni 

siostry 
zakonne 

świeccy*) razem 

liczba katechetów 
w parafii 

    
M: 

K: 
 

*) M – mężczyźni, K – kobiety 

II. 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 

 
 

 
      

Jakie są, znane ks. proboszczowi, najczęstsze powody wypisywania się uczniów z zajęć z religii w szkołach? 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................... 
podpis księdza proboszcza 

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


