Tvoja vera naj bo zate ogledalo! Opazuj se v njem, da boš videl vse to, kar veruješ.
Ali tudi zares veruješ? In vsak dan se razveseli svoje vere. (sv. Avguštin)

Z vpisom sprejemam veroučni red – 2022/2023
1. Redno obiskovanje nedeljskih in prazničnih svetih maš spada k
temeljni pripravi na krščansko življenje. S krstom in vpisom otroka
k verouku se starši zavežete k rednemu obisku sv. maše, zato vas
spodbujamo, da živite skladno s krstnimi obljubami in tako otroke
z zgledom vodite pri njihovi rasti v veri.
Katehetski list Srečanja, naj bo prilepljen v zvezku in redno
podpisan, ko je bil otrok pri sveti maši.
2. K obvezni katehezi spada tudi sodelovanje v župniji izven
veroučnih ur, v kolikor bo omenjena srečanja možno organizirati
(rožni venec v oktobru; trikraljevska akcija od 6. razreda dalje,
križev pot v postu in celodnevno češčenje Najsvetejšega na god
župnijskega zavetnika).
3. Tudi letos bo skupno spovedovanje prvo veroučno uro, pred
božičem, pred veliko nočjo in ob koncu šolskega leta. Starši in
botri, spodbudite otroke z besedo in zgledom ter jim pomagajte v
pripravi na spoved. Otroke spodbudite, da gredo k spovedi tudi,
kadar ni organizirana z veroukom.
4. Kadar verouk zaradi prekrivanja s cerkvenim praznikom odpade,
se namesto veroučne ure udeležimo maše: vsi sveti, božična
devetdnevnica, božič, veliki teden in velika noč.
5. Prihajam točno. Če zamudim, potrkam, preden vstopim,
pozdravim in se opravičim. Stalno zamujanje ali predčasno
odhajanje ni dovoljeno.
V primeru odsotnosti zaradi različnih dejavnosti je po
vnaprejšnjem dogovoru s katehetom, potrebno veroučno uro
nadomestiti v drugem terminu istega tedna.
6. K vsaki uri prinesem učbenik, zvezek z narejeno domačo nalogo in
pisalo. Domače naloge pišem v zvezek sam.

7. Če manjkam, se pozanimam o zamujeni snovi in domači nalogi.
K naslednji veroučni uri pridem z narejeno nalogo in prinesem
pisno opravičilo staršev. Izostanki, za katere nisem prinesel
opravičila, so neopravičeni.
8. Če sem neopravičeno manjkal več kot pet ur, ne morem
napredovati v višji razred.
9. Pred uro izklopim mobilni telefon in ga spravim v torbo. V
nasprotnem primeru mi katehet mobilni telefon vzame;
prevzamejo ga lahko starši pri gospodu župniku. To velja tudi za
druge stvari, kot so razne igrače …
10. V učilnico ne prihajam s hrano in pijačo. Med uro ne žvečim. Med
uro ne klepetam. Če želim govoriti, dvignem roko. Po končanem
verouku pospravim za seboj in pomagam urediti učilnico.
11. Za dogodke pred ali po veroučni uri kateheti ne odgovarjamo,
kakor tudi ne za lastnino učencev (kolesa, dežniki, telefoni …).
12. Če še nisem vrnil spričevala, ga čim prej prinesem in oddam
katehetu.
13. Starši, takoj na začetku leta katehetu sporočite, če otrok zaradi
posebnih potreb na osnovi odločbe potrebuje kakšne učne
prilagoditve.
14. Otroci, ki ne opravijo vseh dogovorjenih obveznosti, ne morejo
napredovati v višji letnik.
15. Od 4. razreda dalje v veroučnem letu pišemo dva testa. Datum je
vnaprej znan. Popravljanju testa je namenjena ena v naprej
dogovorjena ura. V kolikor takrat otroka ni, ali ne popravi testa,
test popravlja izven redne ure verouka.
16. Povabljeni k sodelovanju pri ministrantih, pevskem zboru,
skavtih, župnijski Karitas, skupini za krašenje in čiščenje cerkve, …
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