
                                                                                                                       Katowice, 1.09.2019 r. 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

Archidiecezji Katowickiej 

Sz. P 

 

 

  

Zapraszam na  

 

XVIII Ogólnopolską Konferencję Katechetów Szkół Specjalnych   

oraz dla Katechetów pracujących z uczniami w szczególnych sytuacjach 

edukacyjnych 

 

Temat konferencji:  

 

"Przygotowanie do sakramentów według 
nowej podstawy programowej" 

 

 

Konferencja odbędzie się w Brennej w dniach 26.09 (początek o godz. 18.00) do 

29.09.2019 r. (zakończenie o godz. 12.00).  

 
Podczas spotkania pragniemy zająć się następującymi zagadnieniami: 

 

1. Nowa podstawa programowa i nowy program 

2. Problemy prawa oświatowego – nowe  

3. Przygotowanie do I Komunii św. i sakramentu pokuty i pojednania 

4. Warsztaty – jak przygotować pomoce dydaktyczne do katechezy 

5. Wymiana doświadczeń 

 

 

Zgłoszenia do 23 września 2019 roku  

Zwracamy się z prośbą do Dyrekcji Szkoły o  umożliwienie 

nauczycielowi religii  udziału w/w konferencji 
 

 

 

                                                                       Ks. dr Krzysztof Sosna 

 

zgłoszenia:                                

Formularz zgłoszeniowy na stronie Wydziału Katechetycznego  

Archidiecezji Katowickiej 

https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/wydzial/aktualnosci/49-brenna2019 

 

https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/wydzial/aktualnosci/49-brenna2019


 

Koszt: 250 zł 

 

W razie konieczności kontakt:  

Gabriela Kofel (9.00-12.00; 15.00-18.00) 

Tel. kom: 697027939 

e-mail: sosna.oligo@op.pl 

 

 
Uwagi dodatkowe 

Proszę o zgłaszanie się przez podany formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie 

Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej, link podany na zaproszeniu. 

 

 

Na prośbę Dyrektora ośrodka, w którym odbywamy nasze spotkanie proszę o wpłacenie zaliczki 

w wysokości 50 zł, co będzie potwierdzeniem  zgłoszenia. 

Nr Konta: nr konta   12 1600 1055 1848 6348 7000 0009 

                                    z dopiskiem „katecheza specjalna” 

 

Ponieważ pragniemy podzielić się swoimi osiągnięciami, dlatego proszę o przywiezienie ze sobą 

swoich materiałów, którymi będziemy mogli się wzajemnie ubogacić i może stworzyć coś 

nowego. 

 

Niestety nie ma możliwości otrzymania faktury VAT  

 

Proszę o wypisanie samemu zaproszenia i o proszę o udostępnienie 

zaproszenia innym chętnym oraz zgłoszenie udziału. 

W razie konieczności przysłania zaproszenia na szkołę, proszę o informację 

mailową z adresem szkoły. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszę również o zgłoszenie chęci 

zabrania ze sobą  dodatkowych osób (mąż, dzieci co jest również możliwe).  

 

Pozdrawiam  

Ks. Krzysztof 
 

 

 

 

Dojazd do Brennej: 

Do Skoczowa PKS lub PKP. Dalej autobusem do Brennej (wysiąść na przystanku: Brenna-Ośrodek 

Zdrowia. 

Samochodem: do Skoczowa, dalej kierunek Brenna 

Adres ośrodka: 

Ośrodek Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej 

43-438 BRENNA 

ul. Leśników 38    

 

mailto:sosna.oligo@op.pl

