
 

 

 

 

 

(fotografia) 
 

 

 

KARTA PERSONALNA KATECHETY 

PRACUJĄCEGO W DIECEZJI RADOMSKIEJ 
 

 

I. DANE OSOBOWE KATECHETY 
 

Nazwisko …………………………………..……..  (Nazwisko panieńskie) …………………….………..…..  

Imię/Imiona ………………………………………….………………………………………………...………. 

Data i miejsce urodzenia …………………..………..……………………………………………………….… 

Adres zamieszkania (do korespondencji) ..………..……………………………………………………….….. 

Kod pocztowy ……………………………..  Miejscowość ..………..……………………………………….. 

Tel. dom. ………………………….  Tel. kom. …………………………  E-mail …………………………… 

Stan cywilny (panna/kawaler, mężatka/żonaty, wdowa/wdowiec, siostra/brat zakonny, ksiądz) …………….. 

Data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa / święceń kapłańskich / ślubów zakonnych* 

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

Parafia miejsca zamieszkania ………………..………………………………………………………………… 

Dekanat ……………………………………………………………………………..…………………………. 

Parafia miejsca pracy ……………….……………………………………………………………..…………... 

Dekanat ………………………………………………………………………………………..………………. 

 

II. KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Uzyskany stopień naukowy: z teologii (kolegium, lic. zawodowy, mgr, inne)………………………………… 

Rodzaj, miejsce i rok ukończenia uczelni 

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

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

w innej uczelni niż teologiczna (tytuł, nazwa uczelni) 

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

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

Przygotowanie pedagogiczne-katechetyczne (TAK-NIE)* (w ramach studiów teol. lub  kurs pedagogiczny) 

Stopień awansu: …………………………………………… Data uzyskania …………………………….…... 

Kontynuacja stażu na nauczyciela ………………………….…….  od ……………….  do ………………….. 

Staż pracy katechetycznej: 

Lata pracy w parafii (przed rokiem 1990) ……………… lata pracy w szkole (po roku 1990) ………….…… 

Data pierwszego skierowania ……………………….. Data ostatniego skierowania……….………………… 

Rodzaj skierowania: bezterminowe   /   terminowe-roczne * 

Podnoszenie kwalifikacji w ostatnim roku szkolnym: kursy, warsztaty, sympozja, inne (rodzaj i data) 

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

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

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

Udział w spotkaniach formacyjnych w ostatnim roku szkolnym: zjazdy metodyczne, rekolekcje, dni skupie-

nia, spotkania czwartkowe, inne (rodzaj i data) 

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

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

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



 

Ostatnia wizytacja (data) ………………………………………………………………………………………. 

Ostatnia ocena pracy (data) ……………………………………………………………………………………. 

 

Kontynuowane studia (rodzaj, miejsce, etap, termin ukończenia) 

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

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

Wykorzystany urlop zdrowotny lub macierzyński (rodzaj, ilość, data) 

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

  

III. FORMY ZAANGAŻOWANIA W OSTATNIM ROKU SZKOLNYM 

(prowadzone koła, grupy, posługi/funkcje w parafii, inne) 
 

Współpraca z parafią …………………………………………………………………………………………... 

Współpraca ze szkołą ………………………………………………………………………………………….. 

Współpraca z innymi instytucjami …………………………………………………………………………….. 

Udział w konkursach i olimpiadach katechetycznych ………………………………………………………… 

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

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

 

IV. DANE O ZATRUDNIENIU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
 

Dotychczasowa praca katechetyczna 
 

Rodzaj szkoły / miejscowość Ilość godzin Parafia pracy Lata pracy 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Miejsca pracy w bieżącym roku szkolnym (także poza katechezą: rodzaj przedmiotu, biblioteka, świetlica itp.) 
 

a/ Pełna nazwa szkoły / przedszkola 

b/ Dokładny adres szkoły / przedszkola 

c/ Telefon i fax szkoły / przedszkola 

Ilość godzin 

katechezy 

Ilość innych 

godzin 

Ilość uczniów 

w szkole / 

przedszkolu 

Ilość uczniów 

katechizo-

wanych 

 

a/ ……………………………………………………… 
 

b/ ……………………………………………………... 
 

c/ ……………………………………………………… 
 

    

a/ ……………………………………………………… 
 

b/ ……………………………………………………... 
 

c/ ……………………………………………………… 
 

    

 

Ja, niżej podpisana/y zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kurię Diecezji Radomskiej. 

 
Miejscowość i data .........................................................             Podpis katechety  ……………………………………... 

 
Uwaga:*)  należy podkreślić właściwą odpowiedź. 


