
CCD - zasady udziału w katechizacji w Parafii św.Stanisława Kostki!

1. Zajęcia katechetyczne rozpoczynają się punktualnie o 6:00pm w czwartek i trwają 
do godziny 7:00pm. Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się w przedsionku kościoła i 
o 5:45pm są zabierane przez katechetę do klasy. Spóźnienia nie są tolerowane. O 
godzinie 6:00pm drzwi prowadzące do klas będą zamknięte. Prosimy planować 
zajęcia dodatkowe dzieciom (np. piłka nożna , itp. ) w innym czasie.  

2. Systematyczna praca jest obowiązkowa. 
3. Zadania domowe powinny być wykonywane sumiennie i terminowo. 
4. Przypominamy o obowiązku udziału chrześcijanina w każdą niedzielę we Mszy św.  
5. Dziecko, które przygotowuje się do sakramentu Komunii świętej w klasie trzeciej, 

musi wcześniej ukończyć klasę pierwszą i drugą katechizacji. Przygotowanie do 
Komunii świętej odbywa się w klasie trzeciej i jest zakończone uroczystością 
Komunii świętej.  

6. Nastolatek, który pragnie przystąpić do Sakramentu Bierzmowania musi mieć 
ukończony program katechetyczny od klas 1-7 i uczęszczać do klasy 8, która jest 
bezpośrednim przygotowaniem do tego sakramentu.  

7. W celu otrzymania promocji do następnej klasy, dziecko musi zakończyć rok szkolny 
z wynikiem wyższym niż 70% z zakresu wiadomości ukończonej klasy. Niższe oceny 
mogą skutkować koniecznością jej powtórzenia. 

8. Zagubiony lub zniszczony podręcznik musi być odkupiony przez rodziców. 
9. W przypadku ekstremalnie złej pogody zajęcia mogą zostać odwołane. Rodzice 

będą informowani o tym na bieżąco. W razie odwołania zajęć jednostka lekcyjna 
będzie odpracowana. 

10.Obowiązuje zasada zero tolerancji dla narkotyków, alkoholu i broni w budynku 
kościoła i szkoły. O wszelkich naruszeniach powiadomione będą odpowiednie 
służby. 

11.Jeżeli dziecko ma ze sobą telefon komórkowy i będzie go używać w czasie lekcji, 
będzie on zatrzymany przez nauczyciela na czas trwania zajęć i zwrócony 
bezpośrednio rodzicowi po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

12.Jakiekolwiek problemy medyczne i psychologiczne dziecka czy też trudności w 
nauczaniu powinny być zgłoszone nauczycielowi a zasady postępowania 
przedyskutowane przez rodziców dziecka z nauczycielem .  

13.Ze względu na bezpieczeństwo dziecka rodzice są zobowiązani do osobistego 
odbioru dziecka po zakończonych zajęciach.W przypadku samodzielnego powrotu 
dziecka do domu lub z inną wyznaczoną osobą wymagamy pisemnego 
upoważnienia.  

14.W przypadku wszelkich zmian związanych z wyjątkową sytuacją powyższe punkty 
będą modyfikowane. 


