Regulamin zawierający obowiązki oraz sposób wyboru Dyrektora oraz Koordynatora
Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Koordynatora istniejącej przy niej Wspólnoty
Św. Jakuba Młodszego w Lesznie.
Stanowi integralną część z
Zasadami Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji
św. Jakuba Młodszego w Lesznie

DYREKTOR Szkoły:










Wymagania:

minimum przez okres jednego roku do czasu wyboru jest aktywnym członkiem Szkoły Nowej
Ewangelizacji św. Jakuba Młodszego w Lesznie (dalej zwanej Szkołą),

jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Barnaby
z siedzibą w Poznaniu (lub zobowiązuje się zostać w ciągu najbliższych 6-miesięcy po swoim
wyborze),

posiada doświadczenie oraz ukończone kursy SESA uprawniające do pełnienia roli dyrektora kursu.
Zgłoszenie kandydatur na dyrektora Szkoły:

do końca kwietnia w roku wyborów członkowie Szkoły zgłaszają księdzu moderatorowi swoje
kandydatury,

kandydatury muszą uzyskać aprobatę księdza moderatora, kandydaci odrzuceni muszą być
poinformowani przez księdza moderatora o przyczynach odrzucenia ich kandydatur,

kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie,

ostateczna lista kandydatów jest podawana wiadomości wyborców najpóźniej na 7 dni przed dniem
wyborów.
Przebieg wyborów:

termin wyboru dyrektora przypada na pierwsze spotkanie SNE po uroczystości Zesłania Ducha
Świętego,

uprawnionymi do głosowania są aktualni członkowie Szkoły,

wybory są tajne,

wybory są ważne, jeżeli przy obecności minimum 50% członków Szkoły kandydat uzyska minimum
50% ważnych głosów. W przypadku uzyskania mniejszej ilości głosów, głosowanie powtarza się
spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze– wygrywa
kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów,

kadencja dyrektora szkoły trwa 3 lata do 30 czerwca w roku kolejnych wyborów, z możliwością
reelekcji w kolejnych wyborach,

objęcie funkcji i zadań rozpoczyna się w dniu 1 lipca w roku wyboru.(aby dyrektor uczestniczył, z
wyłączeniem przypadków losowych, w Seminarium Krajowym SESA, które odbywa się w sierpniu)
Zmiana dyrektora szkoły może nastąpić:

po upływie 3 lat kadencji,

z powodu rezygnacji dyrektora,

z powodu wygaśnięcia wymagań,

w skutek odwołania poprzez uzasadnioną decyzję członków Szkoły. Odwołanie następuję w jawnym
głosowaniu, poprzez poparcie minimum 50% członków Szkoły.
Zadania stawiane dyrektorowi:
 planowanie wraz z księdzem moderatorem działań Szkoły, odpowiedzialność za ich organizację,
 stała współpraca z księdzem moderatorem i koordynatorem Wspólnoty (spotkania przynajmniej raz
na kwartał),
 aprobowanie wraz z księdzem moderatorem kandydatur członków Szkoły,
 wyznaczanie osób odpowiedzialnych za poszczególne posługi Szkoły,
 odpowiedzialność za program formacji i rozwój członków Szkoły,
 wskazywanie i kierowanie posługą osób głoszących na kursach SNE i spotkaniach wspólnoty, w
porozumieniu z księdzem moderatorem,
 animowanie i nadzór wraz z księdzem moderatorem nad realizacją Projektu Pastoralnego SESA
poprzez ogół działań Szkoły, w szczególności poprzez prowadzone kursy,
 reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,






współpraca z Biurem Krajowym SESA,
organizacja ekip kursów realizowanych przez Szkołę (delegowanie dyrektora i koordynatora kursu),
udział w Seminariach Krajowych SESA,
udział w spotkaniach dyrektorów Szkół SESA i KRDKK SNE.

KOORDYNATOR Wspólnoty:









Wymagania
 przez minimum rok jest członkiem Szkoły.
Zgłoszenie kandydatur dokonują członkowie Szkoły oraz osoby uczestniczące w spotkaniach małych grup
formacyjnych Wspólnoty do końca kwietnia roku wyborów. Kandydatury muszą uzyskać aprobatę księdza
moderatora, kandydaci odrzuceni muszą być poinformowani przez księdza moderatora o przyczynach
odrzucenia ich kandydatur.
Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Ostateczna lista kandydatów jest podawana
wiadomości wyborców najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów.
Przebieg wyborów:
 wybory są tajne,
 wyboru dokonują członkowie Szkoły oraz osoby uczestniczące w spotkaniach małych grup
formacyjnych Wspólnoty, nie później niż do końca czerwca w roku wyborów Dyrektora
Szkoły.
 wybory są ważne, jeżeli przy obecności minimum 50% członków Szkoły oraz osób
uczestniczących w spotkaniach małych grup formacyjnych Wspólnoty kandydat uzyska
minimum 50% ważnych głosów. W przypadku uzyskania mniejszej ilości głosów, głosowanie
powtarza się spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej
turze– wygrywa kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów.
 kadencja działania koordynatora trwa 3 lata do 30 czerwca roku następnych wyborów
dyrektora szkoły, z możliwością reelekcji w kolejnych wyborach.
 objęcie funkcji i zadań następuje 1 lipca roku wyboru.
Zmiana koordynatora szkoły może nastąpić:

po upływie 3 lat kadencji,

z powodu rezygnacji koordynatora,

z powodu wygaśnięcia wymagań,

w skutek odwołania poprzez uzasadnioną decyzję członków Szkoły i członków małych grup.
Odwołanie następuje w jawnym głosowaniu poprzez poparcie minimum 50% członków Szkoły i
małych grup.
Zadania koordynatora:

stała współpraca z księdzem moderatorem i dyrektorem Szkoły (spotkania przynajmniej raz na
kwartał),

koordynacja ogółu działań Wspólnoty,

wyznaczanie wraz z księdzem moderatorem osób odpowiedzialnych za poszczególne posługi,

nadzór nad realizacją zadań przez osoby i grupy odpowiedzialne za poszczególne posługi,

kierowanie posługą osób i grup odpowiedzialnych we wspólnocie, z wyłączeniem głoszących, w
porozumieniu s księdzem moderatorem

animowanie, organizowanie i dyscyplinowanie członków Wspólnoty,

reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz w ramach realizowanych działań.

Leszno, dn…………………
Przyjęli (podpisy):

