
REGULAMIN SCHOLI DIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEJ „ANIOŁY POCIESZENIA”

POSŁUGUJĄCEJ W PARAFII ŚW. STANISŁAWA B.M.

Preambuła

Do naszej scholi mogą należeć dzieci i młodzież, które potrafią śpiewać lub grać na instrumentach muzycznych.

Zależy nam by naszym śpiewem oddawać chwałę Panu Bogu oraz by był wyrazem naszej osobistej więzi z Nim.

Staramy się żyć w łasce uświęcającej, tak, by można było przystępować regularnie do Komunii świętej.

Osobę Prowadzącą scholę i jej Zastępcę wybiera Opiekun

1. Obecność

• Obecność  jest  zalecana  na  każdej  próbie.  Dzięki  obecności  dajemy  sobie  nawzajem  do

zrozumienia na kim można polegać.

• Swoją  nieobecność  staramy  się  dyskretnie  wyjaśniać  osobie  Odpowiedzialnej lub  ją

zastępującej.

• 5 niewyjaśnionych nieobecności na próbie skutkuje ostrzeżeniem, a potem skreśleniem z listy.

• powrót do scholi jest możliwy w efekcie decyzji księdza Opiekuna

• Schola  składa  się  z  kandydatów i  członków.  Kandydatura  trwa  3  miesiące  (obecność  na

kolejnych  12  próbach).  Kandydat  po  okresie  przygotowawczym  może  założyć  nasz  strój  –
pelerynkę oraz medalion Matki Bożej

2. Zachowanie

• Nasz śpiew powinien być modlitwą; dlatego mamy myśleć o Panu Bogu oraz o tym, o czym

śpiewamy oraz wkładać w to swoje serce i przykładać się, by czynić to, jak najlepiej.

• Dbamy  o  dobrą  atmosferę  podczas  prób.  Niedopuszczalne  są  nieuzasadnione  rozmowy,

przeszkadzanie innym uczestnikom próby oraz korzystanie z telefonów komórkowych w kościele.

• Staramy się wykonywać polecenia osoby Prowadzącej próbę.

• Złe zachowanie, na wniosek Prowadzącej,  skutkują usunięciem uczestniczka ze scholi,  przez

Księdza Opiekuna.

3. Strój

• Każda  uczestniczka  chóru  posiada  własną  pelerynkę  wraz  z  medalikiem.  Należy  ją

szanować i dbać o jej czystość i estetyczny wygląd.

• Zawsze, również w okresie wiosennym i letnim, obowiązkowe ubranie to: 

◦ kobiety,  dziewczęta  i  dziewczynki:   spódnica  do  kolan,  sukienka  z  zasłoniętymi

ramionami

◦ mężczyźni, chłopcy: ciemne spodnie i jasna koszula z długimi rękawami

4. Próby



• Próby obowiązkowe odbywają się w soboty w godz. 11.00 – 12.30, oraz w niedzielę przed

Mszą Św. o godz. 9.30, chyba, że Prowadząca zaleci inaczej

• Dodatkowe próby mogą mieć miejsce i powinny być wspólnie uzgadniane

• Każdy uczestnik posiada śpiewnik, który przynosi na każdą próbę.

• Miejsce próby zostawiamy w jak najlepszym porządku.

5. Udział w Eucharystii

• Schola  śpiewa  w  każdą  niedzielę  podczas  Mszy  świętej  o  godz.  10.00.  i  innych

Uroczystościach kościelnych.

• Wszystkich obowiązuje punktualność.

• Podczas Eucharystii i nabożeństw zachowujemy się wzorcowo: godnie i z szacunkiem dla

miejsca świętego.

6. Udział w innych przedsięwzięciach

• O  udziale  w  innych  imprezach  (tańce  uwielbienia,  bale  karnawałowe,  konkursy,  akcje

organizowane w kościele, itp.) decydują członkowie chóru wraz z Prowadzącą i Księdzem
Opiekunem

• Obecnym Opiekunem chórku jest ks. Witold Okrasa, Prowadzącą jest Anna Szczepaniak,

Zastępcą Prowadzącej jest Aleksandra Szczepaniak.


