
Regulamin Szkoły Animatora 

1. Szkoła Animatora trwa 2 lata 
2. Całość Szkoły animatora składa się z 10 zjazdów, po 5 w każdym roku 
3. Zjazd uznaje się za zaliczony jeśli uczestnik był na zjeździe oraz zdał kolokwium 

obejmujące tematykę tego zjazdu 
4. Kolokwium odbywa się w formie pisemnej. Uznaje się je za zdane, jeśli z każdej części 

kolokwium uczestnik dostał nie mniej niż 67% możliwych punktów 
5. Istnieje możliwość poprawy tych części kolokwium, dla których próg zaliczenia nie 

został osiągnięty. Zaliczenie to odbywa się w formie ustnej i przeprowadzane jest 
przez osobę prowadzącą daną część Szkoły Animatora zasadniczo na kolejnym 
zjeździe. 

6. Każdą część kolokwium można poprawiać dwukrotnie.  
7. W przypadku nieobecności na kolokwium jego zaliczenie odbywa się ustnie - jak 

w przypadku poprawy kolokwium. Należy zaliczyć każdą z części kolokwium. 
8. Ukończenie Szkoły Animatora oznacza zaliczenie wszystkich zjazdów oraz wykonanie 

zadań: 
a) Stworzenie autorskiego konspekty spotkania grupowego 
b) Stworzenie autorskiego konspektu spotkania ogólnego 
c) Przygotowanie się do dużej odpowiedzi ustnej na temat wybranego tekstu 

spośród tekstów podanych przez diakonię 
9. Uczestnik, który ukończył Szkołę animatora może zostać posłany do 

Błogosławieństwa na Animatora Ruchu o ile spełnia pozostałe warunki, tj.: 
 . uczestnictwo w ORD 

a) członkostwo w dziele KWC 
b) przeżyty kurs KODA 
c) przeżyte rekolekcje ONZ I-IIIst 
d) złożenie na ręce Moderatora Diecezjalnego pisemnej prośby o dopuszczenie do 

błogosławieństwa, w której znajdzie się zarysowany plan zaangażowania 
w działalność Ruchu na poziomie ponadparafialnym. 

10. Uczestnik, który spełnia powyższe kryteria, ale nie ukończył Szkoły Animatora może 
zostać posłany do Błogosławieństwa na Animatora Ruchu warunkowo, o ile: 

 . zaliczył minimum 8 zjazdów Szkoły animatora 
a) wykonał zadania dodatkowe z pkt 8 
b) zobowiąże się pisemnie do nadrobienia brakujących zjazdów Szkoły animatora 

11. Uczestnik, który nie uczestniczył w więcej niż 2 zjazdach w jednym roku zostaje 
automatycznie skreślony z listy uczestników Szkoły Animatora. Uczestnik taki może 
powtórzyć Szkołę Animatora w kolejnej edycji. 

12. Wszelkie odstępstwa od powyższych reguł będą rozpatrywane przez diakonię Szkoły 
Animatora indywidualnie.  


