
Katehetski ured Zadarske nadbiskupije 

mandatno povjerenstvo 

 

određuje 
 

KRITERIJE ZA MANDATE 

 
 

a) Uvjeti za  trajni mandat: 
 

1. Adekvatna diploma 

2. Položen stručni ispit 

3. Kvaliteta rada potvrđena pozitivnim nalazom Stručno-pedagoškog nadzora od strane 

Ureda (mišljenje/nalaz biskupijskog savjetnika koji ide na uvide svima prije polaganja 

stručnog ispita) 

4. Sukladnost života, vladanja i poučavanja s naukom Crkve u vjeri i moralu 

5. Suradnja s Katehetskim uredom:  

a) redovito sudjelovanje na stručnom usavršavanju kako na nacionalnoj tako na 

nadbiskupijskoj razini  

b) redovito sudjelovanje na duhovnim obnovama (barem jednom godišnje 

jednodnevna) ili duhovnim vježbama (barem jednom svake druge godine) 

c) suradnja s Katehetskim Uredom, prihvaćanje ponuda za zamjene ili stalno radno 

mjesto (prednost imaju onu koji nisu odbijali navedene ponude a u slučajevima 

takvog odbijanja, kandidat se premješta na začelje onih koji čekaju). 

6. Preporuka župnika u kojoj je istaknuta otvorenost za suradnju i pomoć u župnoj zajednici 

(gdje stanuje ili radi) te aktivno sudjelovanje na volonterskom i humanitarnom polju, 

posebice u liturgijskim događajima u župi (osobno ili putem molitvenih skupina) čime 

pokazuje kako teži trajnoj osobnoj duhovnoj izgradnji.   

7. Radni staž (prednost imaju oni koji imaju veće radno iskustvo) 

8.  Mišljenje Ravnatelja škole u kojoj je vjeroučitelj radio 
 
 

b) Uvjeti za mandat na određeno ili na godinu dana: 
 

1. Adekvatna diploma 

2. Uspješnost s obzirom na vrijeme trajanja studija, prosjek svih ocjena uključujući i diplomski 

rad 

3. Preporuka od strane VTKŠ-e ili drugih studijskih programa 

4. Kvaliteta rada na dosadašnjim zamjenama 

5. Sukladnost života, vladanja i poučavanja s naukom Crkve u vjeri i moralu 



6. Otvorenost u prihvaćanju radnog angažmana. Suradnja s Katehetskim Uredom, prihvaćanje 

ponuda za zamjene ili stalno radno mjesto (prednost imaju onu koji nisu odbijali navedene 

ponude a u slučajevima takvog odbijanja, kandidat se premješta na začelje onih koji čekaju). 

7. Preporuka župnika u kojoj je istaknuta otvorenost za suradnju i pomoć u župnoj zajednici 

(gdje stanuje ili radi), te aktivno sudjelovanje na volonterskom i humanitarnom polju, 

posebice u liturgijskim događajima u župi (osobno ili putem molitvenih skupina) čime 

pokazuje kako teži trajnoj osobnoj duhovnoj izgradnji.   

  
 

  

c) Uvjeti za dobivanje suglasnosti odnosno odobrenja za privremenu 

zamjenu vjeroučitelja (za apsolvente, ukoliko se ukaže potreba za 

zamjenom isključivo u nedostatku dipl. vjeroučitelja): 
 

1. Apsolventski status 

2. Preporuka od strane VTKŠ-e ili drugih studijskih programa 

3. Sukladnost života, vladanja i poučavanja vjeroučitelja s naukom Crkve u vjeri i 

moralu 

4. Preporuka župnika u kojoj je istaknuta otvorenost za suradnju i pomoć u župnoj 

zajednici (gdje stanuje ili radi), te aktivno sudjelovanje na volonterskom i 

humanitarnom polju, posebice u liturgijskim događajima u župi (osobno ili putem 

molitvenih skupina) čime pokazuje kako teži trajnoj osobnoj duhovnoj izgradnji.   

 

 

 

 

 


